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Ticaret odasında 
lstanbul limanı 

Bugün yapılacak oda içtimaında Ga
lata köprüsünün mukadderatı 

kararlaştırılacak 
_,..... 

T icaret odası fevkalade içti
mam bugün 15 te aktedilecek
tir. Ruznamede yalnız Liman 
ŞirReti müdürü Hamdi Beyin 
çok şayanı dikkat olan dünkü 
nushamızda neşrettiğimiz İstan· 
bul Jımanınm müstakbel şekli 
j,çjn ~apılacak yenitikler takriri 
var ır. 

Dün bir muharririmizin yaptığı 
tahkllcata nazaran oda azalan 
bu fikri çok şayanı kabul gör
mektedir. Alakadar bir zat ta 
şu izahntı vermiştir : 

Kôzını P~. Hı. 
B. M. mechsi reısı 
curna günü geliyor 
1 edavi için Viyana ya gitmiş 

o1an B. M. Meclisi reisi Kazım 
rş. liz. bugün Viyanadan hare

.et edeceklerdir Paşa cumar
tesi günkü eksp~esle şehrimize 
gelecektir. 

Sarıkışlada 

- Eğer bu proje kabul edi
lirse liman ıhya olacağı gibi bu 
vesile ile pis ikten dabi görün
miyen Haliçle temizlenmiş ola
caktır. Hem Istanbul da Topha
neden Unkapanına kadar asri 
bir rıhtım kazanacaktır. 

Karilerimize hizmet 

Küçük ilanlarımız: 
Parasız! 

- Bir şey ıni almak veya 
kiralamak istiyorsunuz? 

- Satılacak veya kiraya 
veri ecek şeyiniz mi var? 

- Bir iş, bir işçi, bir or
tak, bir fikir mi arıyorsunuz? 

- Adresinizi bilmedikleri 
birine bir şey yazmak, postadan 
daha süratli bir haber ulaştır
mak, birisine alem önünde bir 
şey mi söylemek istiyorsuz? 

- Bir şeyiniz mı gaip oldu? 
Bu işinizi görmek için sizin 

taraf taraf dolaşmanıza, sual-
lere cevap aramamıa lüzum 
yoktur. 

Oturduğunuz yerde bir pos
ta kartı yazarak ( İstanbul -
Vakıt ) adresine yollayınız· 

(Vakıt), bir ay sizden biç bir 
para almıyacakt ır.Buou derhal 
( küçiik ilanlar) sütununa b~s~
cakt r. O zaman göreceksımz, 
istediğiniz şey, yanınıza, müş
ter sizin ayağınıza geleceği gibi 
(Va kıt) adresine ge.ecek diğer 
i an arı ve ya hususi cevap ve 
muhabere er de sizi Y"rgun
luktan kurtaracakbr. 

( Vakıt) ın bu hizınetinden 
istifade ediniz. 

k Ankara, 28 ( Vakıt ) - Sarı
S~ş a istasyonunun küşadmda 
J ıvas meb'us!arı ve demir yoı- Kuledeki tesisattan bir irıti/JIJ 

Harından bir zat bulunacaktı ı. Öğle vakitlerini bi ldirmek ve ne vakit kiiresi vaz'ı takarrür 
eyet perşembeye buradan ha- bu suretle saatlerin tevhid'ni etmişti. Küre }laznlandığı için 

reket edecektir. temin etınek için Galata kulesi- Galata kulesinde bazı tesisat 
_____ .., ............ ~ ..... ..----::---:-- yapılmasına başlanmıştır. 

!1111111111111.., (Vakıt)ın yeni tefrikaları ~nııııımıııf yo~esmimiz bu inşaatı gösteri-

( M~ntekarlo rezaletleri ) D. De~ yol1arı 
Jg f k t" d % Memurları ve Barem 1 Yakında okuyucularım1za ev a a e ~ Ankara, 28 (Vakıt) - Dev-
) ınerakh veni bir tetrika takdim edece~iz. 1 let demir yo ları memurlarının 
~ Bu yeni tefrika "Montekarlo,, ya kumarbaz. k~~?fetı~de ~ıden ~ hazirandan itibaren bareme 
'% bir muharrırin uzun tetkikler ile eJde edebıldıgı fecı h~kı~at- g göre maaşlarının verilmesi için 
~ leri tasvir etmektedir. Bu muharrir "Montekarlo,, da ı~tıhar % tetkikat yapı ınakta?ır._ Bu '?.' 
~ ettikten sonra kurtarı mış olan bir ad?ının yardı~! ıle bu § murlar maaşı as ılerane go, 
~ yüksek Avrupa sefalethanesinin en gizlı reıaletlerını ortaya § ha'en baremdeil fazla almak-
~ çıkarmıya muvaftak olmuş ve bunları olduğu gibi de ~ tadır ar. idare hun arın asi 
§ yazm™ . § maaş arını 5 buçuk a darbe· 
~ O t kar) ) DUO De d 2 derek hasılım vermektedir. Ba· 
~ n e "' - ! remde en büyük emsali tezyit 1 ek ol ununu anla a ı . ~ 4 olduğuna >göre bu me~ur'ar ba
~ tf & § remden istıfade edemıyecekler-
' yen)er J1D t)aka bu tefr• • l dir. Müktesap ha~•ar ma_h~uz 

Her gün bir kur'a l •• 
Cumadan itibaren buraya 
bakmayı ve buraya konu
lacak n11.11maırayı kesmeyi 
ihmal e meyiniz. Niçin ? 

, 

Tafsilat aşağıda _. 

~ Dr. Mazhar Osman B. 
idareli bir yemek listesi yaptı 

Sabahları tar hana çorbası, öğleyin kapuska, 
akşamları tahin helvası yememizi istiyor 

Akıl hastalıkları mütehassısı ı dur.Sokamıyanlar üzüntüden kur
Mazhar Osman B. sıhhi bi giler tulmaz, kendini mahlukların en 
unvanile intişa- bed Jahtı : a ıar. 
ra başlıyan bir İnsan gldadan 
mecmuada Ay mahrumiyete 
sofrası serlavhalı hiç katlanamaz. 
bir makaie neş- Bütün şikayetler 
rediyor. Makale döner dolaşır 
oldukça orijinal- 0 açım » ferya-

dir ve tasarruf dına müncer 
mevzuu babsol- olur. 
duğu şu gi.in- İnsanlar ye-
lerde sıhnate meğ',içmeğiken-
za rar verme- d )erine zevket-
mek suretile di§. mişlcrdir. Sofra 
ten nasıl art•ri- başında hayatın 
lacağını göster- en güzel daki-
mekledir. kalan geçer. 

itina ıı bir Romalılar saat· 
ifade ıle yazı lerce sofra ba-
lan yazıda de- şından kalkmaz-
mlıyor ki : Iarmış. Karm-

Boğaz derdi farını tıka basa 
insan arın en bil· Maüıu Oım•rı B. doldurur, artık 
yük derdidir. Herkes boğazını koyacak yer kalmayınca kts rlar, 
düşünür, boğazı için çalışır. boşr.ttıkları mide ile gene sofra 
Boğumdan içeriye istediğini başına geçerlermiş. Bugün bile 
sokabile!11er halinden memnun- insanların b rbirine en biiyük ik

Ramazan eğ.encesi ... Bayram 

hediyesi ... Küçük tasarrufunuz 
mükafatını görebil rsin z! 
Yarından sonra, cumadan 

itibaren (V AKIT) nızın baş 
tarafında her gün birer numa
ra basılmış bu acaksınız. 

Bu numaralar her nüshanın 
tab'ını takiben sıra ıle iler
liyecek ve her nüshadaki numa
ra bittabı birbirinden farklı 
olarak, lıer gazete alanın bu 
suretle ayn bir numarası ola-
caktır. 

( V AKIT ) bütün ramazan 
müddetince, o gün teyzi edıJ
miş numaralar üzerine bir 
kur'a çekecek ve on kariine 
muhtelif hediyeler takdim ede-

cektir. 
Bu hediyelerin birisi 5 lira 

nakittir. 
Bu numaralan kesip sak1a-
mayı ihmal etmeyiniz küçük 
bir tasarfunuzun da milli a
bnı görecek, otuz gün ayrı 
ayrı hediyeler alarak bayrama 
çıkacaksmız! 

ramı sofradır. Sofra süslenir, 
sof raya gelecek davetli er s,iisle

nir, gözü, burnu obşuyac k t -
dialar sofranm l t n ve eh' f -
na sıralanır, tabaklar, bardak ar, 
kadehler, sıralanır. çataHnr, lrn
şıklar, peçeteler, hav ular p l ... 
itina ile konur. Heı gün t m · 
!iği znrifJiği gözü okşur, ı unu 
gıcıklar. 

Yemenin usulünü ve esrarını 
şimdı!ik hekimlık çok eyi ö ren
di, bu sayede hayatı uz1tmam 1 

illetsiz yaşamanın çnrelerinı bu -
du. Medeni meınıekct.erın he
kımleri yakında bizde yüz yaşı ıa 
kadar yaşayanlar çoğalacakt r 
deyışi bii:, ük bir kt: ramet değ 1, 
tabii bir islintaçtır. insanların 
çoğu eceli kendi lıa keder . 
Rakı içer, frengi olur, kendırıi 
üşütür, fena su içer. Niçin Bel
çikada bir vılayetimiz kadar 
yerde altı milyon hnlk var? ... 
hıfzıssıhhanın mükemelliğin -
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Bu li1.1ponu 

VAKiT ın 
müsabaka 

kuponu 

No. 14 

~ kanıız uınalıdı,..· = olduğundan. ~aremın tatbıkın 
~ l O .il. = de de şimdıkınden az alına arı 
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1 .tiu bakış hangi sinema yıldızınındır? 
No.14 
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.Seh e aneti e olan ihti
afında haksızdır 

'' VAKiT,, ın telgraf ve telefon haberleri 
Ankara, 28 (Vakıt) - T erkos 

ile şehremaneti arasındaki imti
yaz mukavelesinin bazı madde
lerinin şirket tarafından başka, 
emanet tarafından baıka noktai 
nazarla muhakeme edilmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. Başlıca 
ihtilaf olan yangın musluklan 
meselesinde uzlaşılmamasının 
sebem budur. Maamafih ala.kadar 
bazı maddeler yardımile ışın 
ruhu anlaşılmakta bulundur-un
dan şirket noktai nazarının y&C\lış
bğı görülmektedir. 

den •. yaşamanın yolunu bitme
den ... intani ve sari hastalılara 
çare bulundukça ölüm azal
mıştır .... ,, 

Deniz kuvvetlerinde müsavat! 
• A 

italyan murahhası bahrı 
konferansta bunu istiyor 

Londra, 27 ( A.A) - İngiltere, Amerika ve Japonya arasında 
10-10·7 nisbeti hakkında henüz hiç bir resmi müzakere icra edil
memiştir. Amerika heyeti murahhasası hacmı istiabi yekünu itiba
rile tasnif etmek usulünden gemi smıflan itibarile tasnif etmek 
usulilne geçmeğe müsaade bahşolan uzlaşma teklini kabule müte
mayildir. Bahriye nezareti Sunay ve Northumberland kruvazörlerinin 
inşasından sureti kat'iyede sarfınazar celi mi oduğunu bildirmektedir. 

Londra, 27 ( A.A) - İngiliz, Fr 'Z ve İtalyan murahhaslan 
biıgün öğleden sonra M. Makdonald mi ikametgahında toplan-

Bafra da 
Geçen sene ika edilen bir 

cin1111eıfn muhakemesi 
Bafra, 28 (Vakıt) - Geçen 

sene Bafrada öldürülen sabık 
Türk ocağı reisi Mehmet Beyin 
katillerine ve müşevviklerine ait 
muhakemeye yakında civar vila
yetlerden birinde başlanacakbr. 

Muallim muavinleri 
Asgari asli maa~ 10 lira 

azerlndendir 
Ankara, 28 (Yakıt)-Baremin 

idarei huıusiyelerde tatbikine 
başlanacak olan yeni mali sene 
başından itibaren maaılan 10 
liradan az olan muaUim muavin
leri 1 O lira üzerinden maaı ala
caklardır. Mesken bedelleri me
selesi henfiı. halledilmiş değildir. 

Çindeki bazı imtiyazıtı' 
dan vaz geçiyot 

Londra, 28 (A.A) - Hend~ 
son Akvam Kamarasında harici 
memleket imtiyazabnın ilga" 
hakkında çinle müzakerata bar 
landığım bildirmiştir. 

Yırtık paralar etrafJndl 
Ankara, 28 (Vakıt) - Z~ 

ve Osmanlı bankaları arasındaki 
ihtilaf henüz halledilmediğindeO 
yırbk paralann tebdili muaınelr 
sine ne zaman başlanacağı mal6dl 
değildir. lstanbulda bulunan na" 
kit işl~ri müdürü Sım B.in avde"' 
tinden sonra bnnkalann uzlar 
ması için bir içtima yapılacaktır• 

Zeytin yağlarımız 
Bu makale yemekle sıhhatin 

alakalerini uzun boylu anlatmak
tadır. 

Bu makalenin sonunda bir 
idareli liste vardır ki dikkate 
şayandır. Muhterem doktor bu 
listeyi tavsiye ediyor. Bu suret
le hem sıhhat, hem de tasarruf 
temin edilebilecekmiş ••• Liste 
ıudur: 

mışlardır. Hiç bir tebliğ neıredilm ' r. Bu içtimadan sonra 
İngiliz ve Fransız murahhaslan ar · akti musammem olan 
içtima bazı İngiliz murahhaslarının p~ l m otodaki mesaileri dola
yısile yarına tehir edilmiştir. Muht f y aları tekzip etmek Ozere 
tahtelbahirler meselesile ticaret gem· ri ·n icabında teslibi mese
lesinin bugünkü içtimalann hiç b · ·n e mevzuu bahsedilmemiş Damara yapışan sülük 
olduğu resmen tekzip edilmektedir. Vakasukinin Japonyamn 
konferanstaki hatb hareketini teşrih eden nutku telsiz telgrafla 

Harici yağ yerıne 
zeyf in yağı-.• 

idareli liste 
1 

Sabah kahvaltısı: 1'arhana 
çorbası 
Öğle yemeği: Kıymalı kapus

ka veya pırasa tahin helvası 
A şam yemeği: Zeytin yağh 

pırRsa, bir elma, iki üç incir. 
2 

Sabah kahvalbsı: Un çorbası 
Öğle yemeği: Kıymalı patates 

pekmezli tahin 
Akşam yemeği: Ispanak çor

bası, patates ezmesi, bir porta
kal 

3 
Sabah kahvaltısı: Zeytin Ji .. 

monlu, ıhlamur 
Öğle yemegi: Etli makama 

veya bulgur, limonata 
Akşam yemegi: Limonlu şeh

riye çorbası, zeytin yağlı bakla 
ezmesi, yeşil salata veya kırmw 
turp 

4 
&abah kahvaltısı: Salep 
Öğle yemeği: Ceviz, üzüm ek

mek zeytin 
Akşam yemeği: Patates çor

bası, kıymalı ııpanak, turşu 
5 

Sabah kahvaltısı: Pirinç çor
bası. 

ÖgJe yemeği: Tahin helvası, 
zeytin, kırmızı turp, taze soğan. 
Akşam yemeği: Zeytinyağlı 

havuç, elma, hamsi tavası. 
6 

Sabah yemeği: kantık sebze 
çorbası. 

Öğle yemeği: Palamut tavası 
veya pilakisi, taban helvası. 
Akşam yemeği: Bir dilim pey

nir, siltlaç. 

Amerikaya bildirilmiştir. 
Paris, 27 (A.A) - M. Tardieu, konferansın sabahki içtimaımn 

b'r müsalemet havası içinde cereyan etmiş olduğunu beyan 
etmektedir. Milzakeratın Fransız ve İtalyan noktai nazarları üzerinde 
cereyan etmiı olduğu, Fransanın azami bir hacını istiabi tesbitini 
İtalyanın da yUzde nisbeti tayinini arzu etmekte olduğu bildiril
mektedir. 

Evening Mcvs gazetesi tahtelbahirlerin ilgası hakkındaki her 
tlirlü müı.akerabn tcrkedilemesine karar verilmiş olduğunu bildir
mektedir. M. Vakasuki harp zamanında 6 pustan fazla topların 

ticari gemilerine konulmasını meneden bir maddenin dercedilmesini 
talep etmesi hayreti mucip olmuştur. 

Londra, 28 (A.A) - M. Grandi, İtalya ile Fransanın deniz 
kuvvetleri arasında müsavat gözetilmesini istemiştir. Konferansın 
programına dahil olan meselelerin müzakeresine, M. Briyanın tek
lifi üzerine konferansa 'iştirak eden devletlerin isimlerinin - heca 
harfleri tertibine göre - sırası gözetilmek Uzere müzakeresine bu 
sabah başlanmıştır. 

Bu itibarla F ransanın uzlaşma esasına müstenit teklifinin ilk 
önce tetkik ve müzakeresi lazım gelmektedir. 

Kalecikten 
Ankaraya gönderilen 

mevkuflar 
Kalecik, 28 (Vakıt) - Evvel

ce metresini cerhettiği cihetle 

tevkif edildiğini bildirdiğim mü
teahhit Teliit Beyle hususi mu· 

hasebe memuru Emin B. ve re
fikleri Ankara ağır ceza mah
kemesinde muhakemeleri ya· 
pılmak üzere mahfuzun Ankara
ya gönderildiler. 

Yerinde kalabilecek mi? 
Madrit, 27 (A.A) - M. Primo 

de Rivera nın ileri sürmüş oldu

ğu itimat meselesi hakkında rey 

vermek üzere bütün askeri mm

takalar medislerile ceneraller •e 

miralaylar toplanmışlardır. 

İçki taraftarları --.Rmerikada müddeiumumi 
olamazlar ı 

Nevyork, 28 (A.A) - Amerika 
başmüddei umumisi Amerikada 
müddei umumilikl~re içki taraf
tar Janndan biç kimsenin tayin 
edilmemesi esasını tatbik niye
tinde olduğunu beyan etmiıtir. 
Başmüddei umumi ispirtolu içki 
kultanmağı adet etmiş, yahut 
içki memnuiyeti lehinde kat'i 
bir fıkir sahibi bulunmut olan 
kimselerin içki memnuiyeti hak
kındaki kanun mucibince yapılan 
takibat ile mllnasebet ve alakası 
olan herhangi ;r mevkide bu
lunmasının şimdiki idarede milm
kUn olmadığını ilave etmiştir. 

Ank a telsızi 
Ankara, 28 (A.A) - Ankara 

telsiz telefon istasyonu 30 kinu· 
nusani perıembe gününden iti
baren 1575 olan tulü mevcini 
2000 e çıkacaktır. 

çalışarak kaı.anmak hırs zlığa 
müreccah değil midir? 

VA ( T ın tefrikasıı 76 

- Hah şimdi bam telime bas
tığını zannedersin. Fakat bayır •• 
bak dinle .. Seninle ahlakı
yat kitaplannın göz boyayıcı 

naz riyatile konuımıyacağız .• 
Ahlakıyat bak laklakıyat vez
nindedir ikincinin manasız -
lığı ne ise birinci de odur. Se
ninle Ustü açık görüşeceğiz. 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Hangisi? 
- Aç olmak ve doyduktan 

sonra yani gıda almak ihtiyaçı 
yokken çalmamak şartile ... 

- Senin. bu sirkat mübabiyeti 
felsefen teammüm ederse dün· 
yanın hali ne olur? Herkesin 
meşguliyeti çalmak olur ve son
ra çalacak bir şey bulunmaz. 

- Dünyanın şimdiki hali düz
gün mü gidiyor? Hırsızlığı bila 
tevil bırsıznk olarak yapmak 
türlü türl içtimai saııialar, hil-

lelerle onu namuskirlık kisve
sine sokarak irtikap etmekten 
çok ehven bir şer sayılır. 

- Peki monşer dünyada her 
şeyin leh ve aleyhdarlığa müsa
it cihet eri vardır. Sana yardak 
olalı ahlakın caddesinden çık
maz sokaklarına sapıtbm. Bu da 
bir tarikat; eyvallah fakat şu 
ıualime cevap ver. 

- Söyle ... 
- Bir yoluna, sırasına girip te 

namusun çizdiği hudut dahilinde 

Kutsiyetine binaen kimsenin 
karıştırmağa cesaret edemediği 
hayat esrannı kurcalayacağız .. 
Bir yoluna, sırasına girip te na
musun çizdiği hudut dahilinde 
çalışarak kazanmak hırsızlığa 
müreccah değilmidir? Diyorsun. 
Oğlum birçok tabirleri uzun bir 
ülfet seyyiesile kullanınz. Fakat 
manalarının hakikate mütabaka
tini düşünmeyiz.. Namus hiç bir 

Emdiği kana henÜ7. 
doymadı 

Londra. 28 ( A.A ) - Dey1l 
Meyil gazetesi Hindistanın lngi
liz idaresi altında kalıp kalma
ması hususunun Britanyanın kar
tısına dikilen siyasi ve iktısadi 
mesailin en mfthimmini teşkil 
ettiğini kaydederek bu kıt'anın 
ziyaı İngiliz sanayinin mahvını 
intaç edebileceğini, binaenaleyh 

Zeytin tüccarlarının harici 
yağlar yerine zeytinyağ kulla'" 
mi ası hakkında Ankara~ 
yaptığı son teşebbüsler memlr 
ketimizin ban yağ fabrikaların~ 
düşünce uyandırmııtır. ŞehrimİI" 
deki 4 ve lı.mir, Mersindeki 2 
vejetalin ve nebati yağ fabrika· 
lan aralannda müzakerat& giri
ierek hükumet neı.dinde teşeb
büste bulvnmağa karar vermir 
lerdir. 

Dün geceki yangınlar 
Dün gece Pangalbda Kurlu" 

Eczacılar kongresinde luş caddesınde Cemal paşa aile-

1 k ı d ? sine ait fiç dükkan yanmıştır· 
namzet er im er İr · Yangın bir yemişçi dükkaniıe 

herhangi bir İngiliz hükume
tinin buna meydan vermemesi 
başlıca vazifesi olduğunu yazıyor. 

Cuma günll toplanacak olan bir hallaç dikkanı arasında zu" 
Eczacılar cemiyeti kongresinde hfır etıniştir. Yangının ıebebi 
yeni idare heyeti intihabatı 
yapılacakbr. C. H. fır ası ~~b·~u=-ı~--nn-:u hımum ~lı~ 
intihap için şu zevatın namzet- Zabıtaca tahkik edilmektedit• 
liklcrini kararlaşhrmıştır: lf- Dün gece Emin önünd• 

Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnn, lı.mir sokağında bir benzin ittiali 
sabık eczaneler müfettişi Enver, olmuşsnda derhal basbnlmışbtt 
Belediye azasından Celil, Viliyet 
meclisi azasından Ferit, eczacı 
Hüseyin Hüsnil, Nizamettin Talip, 
Miieyyet Ihsan, Ziya Nuri ve 
Niyazi Beyler. 

Maliye memu a
rının imtihanı 

Ankara, 28 (V akıt) - Maliye 
ıuabatta yapılacak maliye me
murlan ehliyet ve terfi imtihan
lan için sualler hazırlamıştır • 
Bunlar her tarafa gönderilecektir. 

Mülkiye tayinleri 
Ankara, 28 ( Vakıt ) - Be-

hisani kaymakamlığına Pulumur 
kaymakamı Yusuf Ziya, yerine 
kula kaymakamı Ahmet, Demir
köy kaymakamlığına hukuk 
mezunlanndan Kemal Beyler 
tayin cdifmiı, Demirköy kayma
kamı Celal B. vekalet emrine 
a 1 ınmıttır. 

moral haritası fizerinde hudu
dunu çiı.mez. 

Böyle bir haritaya pusulayı 
dümeni uydurp gitmek kabil 
olsa bile namus ve istikametin 
bu kadar kat'iyetle sevkü ida-

resi altına girmek kimsenin işine 
yaramaz... Yollu sıralı dediğin 

işlerde hep multemes insanlar 
doludur. İltimas kuvvetile mevki 
tutanlar da zekiya, tahsile, liya
kate pek luzum yoktur .. Zeki 
bir memurun en büyük felaketi 
ahmak, cahil bir amirin keyfe 
mayeşa idaresi altına dU~mcsidir. 
Cemiyet mikyasında zekavetimle 

mütevazin ıırama beni geçir 
sana iyi iş göreyim. 

Yoksa ahmak herif in biri on 
btn alırken ben onun emri altın
da on kuruta çalııamam... Böyle 

TFDFIN 
Rabcri vefaunı dJkü nüshamızda teel 

sürle bildirdiğimiz Meclısi Umumil Vıll 
) et azasından \ e muteber rac.irleriuılı 

den Sadık Zade F~hml Beyin refıkat' 
Snııdet hanımın cenazesi !aat on ikid' 
Şişlideki hanelerinden polis, inzıbat ~ 
Bahriye milfrezelcri refakatinde \ e bit 
çok zevau füye ve nkraba ve dostlr: 
rının huzurlle kaldınlarak Teıvikiye et 
mil şerifinde namazı badeleda aUesi' 
nin göz ~o.şiarı ar sındıı Maçka meZ'lf 
lığına defnedilmiştir. 

TŞEKKÜR 
Y efatile bütün ailemizi derin teesoıitt' 

)ere garkcden rcfikarnın cenaze mert" 
ı:imine gerek iştirak suretile ve gcr,
tııbrlren tcsliyet ve taziyet lutf urı 
bulunan yuksek \ e muhterem do darı~ 
B)n ayn arzı tc,ekküre imkdn bulın" 
dığımdan en samimt minnet ve Ukrat' 
larımızın arzına muteher gaıetenizin ,,. 
vassut buyurmasını rica eylenm. efen~ 

Sadık Zade Fcb1Jl1 

intizama çapulculuğu tercih edt 
rim... Beni huyumdan mesleğiıd"' 
den vaz geçiremezsin.. Sen ıılab' 
nefse mi karar verdin ? 

. 1 
- Bundan sonra kabil 011 

- Niçin kabil olmasın.. ~~ 
nahı hak orospuların tövbele;,, 
bile kabul ediyor. Kırk yıl 
nnhkar bir gün tövbekar.. ·f1' 

- Orospular bizden çok ' 

diri er.. ti" 
- Hakkın var... Onlar ~:,., 

ber irat sa ibidirler.. I{ıt o"4 
v rdikleri akarın ynngıııı 'I ;.' 
zelzelesi yol • Biz de kendi~,
bir çeki dfüen vermeliyiz. ,. rl' 
aldatm k için kıyaf t l&ııd' r/" 
olur e olmaz bir vüksek ~ 

oUJP 
aldım. Ona g-r elbise 

(B 
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toplanamıyacak mı? 5eyyahin kongresi şehrimizde 
Seyyah otomobilleri nasıl geçecek ~ 

Gazlara neler 
kanştınyorlar ? •• 

Son giinlerde piruaya çaka· 
rılan ıazlara gene va•İ miktarda 
kolza yatı kat1tbnlmala bqlan
dığı idiia edilmektedir. Bir çok 
tehlikelere aebep olan ba hileli 
l•zın ahlmumı ve fd de~ 
laruun tehir içinde kuralmaum 
~nıanet ıiddetle menettiji halde 
ı&ylendiğine gare Ortakayde 
Lir Muaeri bir bOyllk pz de
posu tesüı etmiftir. Arkaamda 
bir de kolza fabrikası bulunan 
hu bepodaıı her gtln pli ola· 
rak 3 ton kolza çıkanlmakta 
ve bu yan Janya ıazla teneke
lere doldunalaraıı halim ps diye 
P uaya albillmektedir. Ejer 
doıa u ise E•aııetin dikkbtlnl 
celbecl..m. 

t ı e • er • 

Biı- eğlenceli akşamdan sonra .. 

Y ordan Ef. düşüp öldü ı 
Ôıümü eırarh göründü. tahk kata ba~landı 
Enelki rece 

bir ru• komi9-
yncu anuan 
almftt, &ltlmil 
flpheH lflrtll· 
dtıiU tçln ce
aecll morp kal
chnlmıfbr. 

Olen adam 
elli yqmcla 
komisyonca 
y orc:lan efendi· 
clir. Befiktatb 
Yeni mahallede 
oturmaktadır. 
S6ylendiğine rl
re beklr olarak 
yafl)'&D Yordaa 
efencll IOD ıtıa
lerde Betiktaf
ta JeDİ tamtbİ' 
bir kaclm!a uk 
aık ıeımete b•tlamı,tır. Evelld akşam bu kadınla gene bu'uımuf 
bir otomobille Pangalbya çıkmışlardll'. Burada bir eve gıren ikı 
da~~:~: ... t on bire. kadar eğlenmişler sonra. avd~t ıçin s~ka· 
ja Jardır. Bu dakıka Yardan efendi için bır fe aket dakıka-
olmUfbu'· Birden bire fenalaşmıı, nefesi tıkanlDlftır. Bunun üzerine 
en yakm bir dokiora g6tiir61en Yordan efendiye doktor şın~ga 
yapmıt ve derhal ıetirttiği bir otomobile bindirilen has ayı evıne 
yollamlfbr. Fakat Bqiktqta otomobilden inerken fena'ığı ziyade 
lqen Yordan efendi kapıdan içeri girmeden .dOşfip ölmllttür. ~ 
610m vak'a11 ilzerine polis haberdar edilmiş, ceset. zabıta tabıbı 
tarafından muayene edilmiıtir. Fakat ölOmUn sebebı anlaşılamamıt 
cesedin mkrp nakline Hlzum gı5•teriJmlftir. C~t _dün morga 
blclınlmıfbr. Zabıta etlnti esnuanda bulunan bır gençle kadım 
iatic:Tap etmiftir. Bu eararenp altım Un tahkikatına ehemmiyetle 
denm ohmmaktacbr. 

Şebi yeldayı ..... ne bilır ?I 
Eczaneler meselesi etrafında 

iki mütalea daha. 
Memur eczacılar tertihlerini istiyorlar 

Eczanelerin tahdidi menn 
etrafında çıkan yazaJann alaka
darlar •e halk arHında uyan· 
dırdığı alakanın el' an devam 
ettifini gazetemize g6nderilen 
muhtelif mektuplardan aabyoruz. 

Bu bahsin klfi derecede te
nevvllr ettiğine kani oldujumuz 
için bu mektuplar &nlnde fazla 
durmıyarak ıayanı kayt ı&rdO
ğilmüz ikisinden birkaç Ntırla 

bahsedeceğiz. Bu mektuplardan 
birisini memur bir ecua olan 
kariimiı yar.maktadır. 

TOrklyede eczacılıjın intifarm· 
dan beri memur ecıacılanp 
vatanın her köşesinde reımi 'fe 

vicdani •aıifelerini yaptaldann-

dan, buna mukabil eakt devir· 
terde mapur kalchJdanndan 
baıı.eclerek Eczacılar cemlyetillİD 
yalnız ticari ifler için çallfhtmı 
kendilerile biç menu• olmadı
tmı ipret ediyor ve eliyor ki: 

" - Memle;imi&. biltiln bima· 
yelerden yllkmek olaa cDmbarl-
1et kanunlanmıza iltica ederek 
içtimai hayat arHında bir yer 
ve bir az refah bekliyor.,, 

••••• 

Diğer mektup ne ecsacı, ne 
de doktor olan bir kariimizindir. 
Bu kariimiz butac:br. Hül!s~tcn 
diyor ki: 

0
- Şebi yeldayı mtlneccimle, 

mu•akkit ne bilir. Mliptellyı 
ıama aor kim geceler kaç saat? 

Eczanelerin tahdidi doğnı mu 
olmUfbır, dejil mi ? Suali ec
zacılardan ziyade halka ve hu
talara aoralmabdır. 

Tahdit hiç doğru olmamıftır. 
Bunan mu.arrab belki büyilk 
tehirlerde belli olmaz. Fakat 
ufak kaNbalarda bu zarar acıklı 
aurette belli oluyor. lllç mese
lesinde ne eczacı aldanır, ne 
depocu. Fakat halk aldığı illcın 
safiyet ve ademi safiyetini anla· 
maz. İalanbul c zanelerindcn 
aJcbiım bir .. kodein,. ile tqn· 
da aldıiw ayni illç arumda 
be,tlk farklar vardı. l.tanbuldald 
dalla acı ve mertti, tapada aJclJ. 
tw daha hafif Ye kuvvebi&.. 
Halbuki banlarm ikisi de ayni 
~ete ile almmlfbl 

Buna ne diyelim. Bir reçete
deki ilAcın latanbulda acı, tq· 
rada tatlı olma•• nuıl olur? 1,, 

Kıbrıs ermeni yurdu! 
Bir Atina gazetesi ateı püskürüyor 

Yunan milleti koynunda yılan 
besliyemez diyor ! 

Atinada çal.ıan meçhul lngiliz kim? 

Atinada mOntetir "Akropolia,. 
azetemi Yunaoiatanda mevcut 

~00 bine yakın Ermeni muha
cirlerini Kıbrıa aduında topla· 
mak ve orada bir nevi Ermeni 
yurdu teıkil etmek iatenildiiini 
yazarak fU malilmab •ermek· 

tedir: 
Aldığımız haberlere nazaran 

Ermeniler Kıbnı adasında bir 
Ermeni yurdu teşkil etmek llzere 
iatihıaratta bu.onuyor ve bu 
makaatla teıebbilaata giri9mif
lerdir. 
Kıbns Rumlannın ana ntana 

iltihak etmek talebinde bulun-
duklan bir sarada memleketi
mizde misafir bulunan Ermeni· 
lerin Y unaııistan ve Rumluk 
aleyhine çal1tma11 hayretimizi 
mucip olmuştur. 

Bu meeele hakkında hUktme
timizin nazarı dikkabnı celbede
rek Yunan milletinin koynunda 
yllan beslemek istemedijini de 
alakadarlara kat'iyetle beyan 
etmek isteriz • 

Mevauk bir menbadan alclJğı
mıı maUimata göre lnptcreden 
gelen Hrarenfiı bir tahıı bu 
projenin tatbiki için çalıtmakta· 
dır. Bu lnpiz Marpl Foka namı 
mllataarı ile memleketimize gel· 
mit ve Ermeni erkim ile temu
larda bulunmuftur. Marpl Fob 
Ermenileri bedava Kıbnaa nak
letmeji Ye adam bqına da 25 
İngtliz lira81 vermeli vadetmiftir. 

Mevzuu bahim ln,Uiz İngiltere 
hariciye aesaretinia verdiii Iİ· 
ya•I bir pasaport'u ile memle
ketimize ıelmiftir. 



~~IIDJ:ı:e 
Hoover anketi 
Amerika RPisicümhuru M. 

Hoover bugün işgal et-
mekte bulunduğu mühim mevkii 
iktısadi bir anket neticesine 
medyundur. M. Hoover 1921 se
nesinde 17 mühendis arkadaşı 
ile birlikte bir komite teşkil et
miştir. M. Hooverin riyaseti al
tında faaliyete geçen bu komite 
Amerika sanayiinde vukubulan 
istihsal zayiatı ile bu zayiatın 
önüne ~eçmr k için alınması la
zım gelen tedbirler hakkında an
ket yapmıştır. Bu komite maadin 
sanayii nesçiye, inşaat, matbaacı

lık gibi Amerikan iş hayatında 
çok esaslı mevki tutan belli 
başlı altı nevi san' at sahası üze
rinde iki ay mütemadiyen çalış
mış ve komite haricinde bulunan 
bir çok mühendislerin de yar
dımlarından istifade ederek bir 
rapor tanzin etmiştir. 

Anket hevetinin vücude getir
tliği rapor o vakit bütün Ame
rikada büyük bir heyecan uyan
dırmıştır; çünkü Amerika gibi 
istihsal tekniği çok ilerlemiş bir 
memlekette bile iş hayatının iyı 

tanzim edilmemiş olmasından do
layı vuku bulan zarar ve zayiatın 
yekunu senevi 15 milyar dolara 
vardığını göstermiştir. 

15 milyar dolar Türkiyenin bu
günkü bütçesine nazar1:n hemen 
140, 150 misli daha büyük bir 
servet demek olduğuna dıkkat 
edilirse anketin ortaya koyduğu 
hakikatin ne kadar mübihl ol
duğu kolayca anlaşılır. 

İşte bu anket neticesi üzc
rinedirki M. Hoover Müttehidei 
Amenkanın ticaret nazırlığı ma
kamına getirilmiştir ve kendi-
11 nin riyaseti altında çahşan 

anket komitesi tarafından Ame
r·ka sanayiinde lüzum görülen 

ı lı ıt ve tasarruf usullerinin tat
bu .. ı istenilmiştir. 

Filhakika M. Hoover ticaret 
nazırı olduktan sonra Amerika
da, rasyonalizasyon denilen ısla
hatı icraya taşebbüs etmiş , 
1925 senesine kadar harcıalem 

olarak memlekette kullanılan 43 
cins eşyanın 36 sı basitleştiril-

miştir. Bu sayede senede 450 
n:ilyon dolar tasarruf temin o· 
lunmuştur. Nihayet M. Hooverin 

ticaret nezaretindeki bu nevi 
muvaffakiyet1eridir ki bilahare 

Reisicümhur makamına intihabın 
da bir am•l olmuştur. 

M. Hoover ile arkadaşlarınm 

Amerikada yaptıkları işi bu-

' ıırını asır C""~lli 

VAKiT 
29 K dnunu$ani 1880 ........................................................ 

Dt·r:. a :Jdet ı1e bu adi 
sellis• de bulunl!n biJclJm, 
le müskırat tüt car ve fab-
11 ka cıları idaıei rÜlumu 

siıte ile muhlJsebelt>ı ini 
tanzim etmek ve mağaza. 
ve f abı ik41aı ında m , <;Ut 

müskirat1n mıktarı sahı~ 
h ni bevtın ey 'ı·mek üzre 
işbu ı/8.m re~mi ü1rihın
den itıbaren sekiz gün 
zarfında bı•v'ive nezare
ıine gelmeler çün ilanı 
keJ1u efe ibtirfar olrınur. 
Nazırı umıımii rüsumu 

• S1t11 .. 

d -~~~~~~~~~~~~~~~~=~=====~===~~-~KIT ~~~M~i 1~ ~ ra a zikredişimize sebep hali 1 ] 
hazırda bizim de bütün memle- [ 
ket iktısadiyatına şamil bir ta- L ~~~~~~ t (VAK_ JT)JN ŞEHİR HABERLERi 
sarruf ve istihsal mücadelesine r-- = ~ 

girmiş olmamızdır. Acı bir örnek Mısır sefiri "Hareket,, gazetesi 
Tabiidir ki Amerikadaki ikh· Hayrı seven, kamyan yaralan 

sadi ahval ve şeraıt başkadır; dindirmek için adeta şuur-
Türkiyedeki başkadır. Bınaen suz denecek atılganlıklar yapan 
aleyh M. Hoover ile arkadaş- bir dostum var. Bu adam, sık 
l 

sık sevdiklerine koşar, liyakatli 
arının tahkikat raporlarında 

A 
bir d~kün için yardım ister. 

merika için gösterilen ve orada 
tatbikinden istifade edilen ted- Dün gene böyle bir sebeple 
birlerin aynen memleketimizde de gelmişti. Oturduk, konuştuk ve 

nihayet asıl sebebe geldik. Bir 
tatbik o!unabileceğini hatırdan kağıt uzatarak : 
bile geçirmek doğru değıldır. -Hadi bakalım şunu imzala ! 
Şu kadar var ki Amerikada ya- Dedi. 
pılan tecrübelerde şüphesiz bizim Kağıtta birkaç satır vardı, 
için de ders olacak noktalar fakat okuduktan sonra, canım 
vardır. derin derin yandı. O satırlar : 

Hooverin takip ettiği en 
esaslı prensip şudur : istihsal ve 
istihlak edilen eşyanın muhtelif 
nevilerini mümkün olduğu kadar 
bir şekle indirmek veya yak
laştırml'lk. 

Bu noktadan bakılacak olursa 
memleketimizde sade istihsal de
ğil, istihlak sahasmda da yapa· 

cak pek çok iş bu'unabilir. Me· 
seli bugün yalnız hükumet dai
relerinde kullanılan k~ğıt)ar 
büyüklük, küçüklük, incelik, ha
murun cinsı itibarile tasnif edi
lirse yüzlerce kısma ayırmak 
mümkündür. 

Hatta herhangi bir dairenin 
bir kalemindeki kağıt defteri 
arasında büyüklük ve küçüklük, 
kağıdın cinsi noktasından m Jhim 
farklar vardır. Yalnız bu gibi 
sebeplerden dolayı hazinenin 
her sene çektiği zaraı 1ar büyü ~ 
yekunlar tutar. 

Demek istiyoruz ki mil1i tasar
ruf ve istihsal mücadelesine gi~ 
rerken Amerika ı ıların daha bir 
kaç senelik bir mazisi olan tec-

rübelerini ihmal etmiyelim, on
ların tak p ve tatbik ettikleri 
esaslara bakarak kendi memle
ketimizde tasarruf ve istihsal 
usullerini tanzim için biz de bir 
iktısadi anket yapalım. 

,11,-l1111 ct A~·,,n 

Suiistimal 
Ankara Tütün inhisar amba

rında 6000 Jiralık bir sui isti
mal meydana çıkarı mıştır. Son 
posta ile gelen Hakimiyeti Mil
liye refikimiz bu hususta şu 
ma iimatı vermektedir: 

Sui istimal ambar müdürünün 
ihmali ve vazifei memuresine 
ademi tekayyüdü ve idare mu
hasebecisi Haydar Beyinde keza 
ıhmal ve terahisinden ileri gel
dıği ve ıhtilas işinde en mühim 
rolü ambarda muvazzaf hammal 
Ali namında birısinin oynadı&ı 
an' aşılmıştır. 

Ali, ambar mamulatından dört 
bin beşyüz küsur liralık mamul 
malı peyderpey çalarak dışarı
da tütün bayilıği yapan Ekrem 
namında birısine satmış ve ay
rıca gene bu hammai denilen 
adam lstaebul CibaH fabrikası
na gönderiien boş sandıkların 
tahta ve sairesinden çalmak su
retile bin liradan fazla bir isti· 
fadeyi zimmetine geçirdiği an
laşılmıştır. 

Ali, gayri muvakkat tevkif 
muzekkeresi e mevkuftur. Tah
kikat evrakını tetkik eden Vi1a· 
yet Encümeni ambar müdürü 
ıle muhasebecısinin ihmal ve 
terahi maddesinden lüzumu mu· 
lıakemesine ve hammal Alinin 
mevkufen lüzumu muhakemesine 
karar vermiştir. 

11 Mua11im ailesinden ve o aile 
efradına mevut olan refahın en 
yüksek derecelerine çıkmış bir 
arkadaş, bir sıhhat fr.cıası nf'ti
cesinde sefalete düşmüş, kalkı

namadan ölmüştür. Perişan ka
lan çocuklarma ... 11 şeklinde baş
byıp bitiyordu. 

Çok ve sık görülen ıeyler, 
insan yüreğindeki ilk tesirlerini 
kaybede, derler. Ne doğru hü
küm ! Biz hergün etrafımızda 
acılık göre güre, artık gönlü
müzün zaikasını kaybetmiş gi
biyiz. En derin facıalar uçuru-
mundan, başımız dönmeden 
at'ayıp geçiyoruz. Herkesin 
kendi nefsiyle başbaşa kalması
nı yalnız mahşere mahsus bir 
şey biliyorduk. Fakat etrafımıza 
dıkkatle bakarak, o mahşer 
alametleriom bütün işaretlerini 

belirmiı gürmemek imkanı yok
tur. Kendinden başkasını düşü

nenler hemen hemen parmakla 
gösterilecek kadar azaldı. 

Bu facıayı, tanıdığım muallim 
arkadaşlara açtım, mesleki bir 
tesanütle bunların önüne niçin 
ve nasıl geçilmediğini sordum. 

İstanbulda da her yerde oldu
ğu gibi bir muallimler cemiyeti 
var. Sultanahmet parkı önünden 
gelip geçerken üstünde " Mu
allimler birliği 11 terkibi yazılı 

bir Javhayı okuyoruz. Bir hoca 
ailesinin felaket nden en evvel 
haberdar olması 1izım gelen 
yer burası değil midir? 

Hayat, her gün yeni bir teza
hürü ile ferdi mukavemetlerin 
zayıfladığını, ona karşı ancak 
cemaatlerin toplu kuvvetlerile 
durulabileceğini gösteriyor. mem
lekette bu hakikatin anlaşıldığını 
gösteren deliller de var. Hemen 
ber zümrenin bir birliği bu 
anlayışın bir şahididir. 

Acaba muallimler birliği bu 
ihtiyaçlara cevap vermiyor mu? 
Söylendiğine bakılırsa buna menfi 
cevap vermek lazım gelecek. 

Dinlediğim zatlardan biri, cemi
yetin lavhasından başka bir şeyi 
olmadığım, bir başkası da top
lantılara pek az arkadaşın gel-
diğini söyledi. Bence, iki tarat 
ta haksızdır, Eğer içtimalar, 
tenha geçiyorsa, bunu ya azanın 
kayıtsızlığına, ya bırliğin hava-
sındaki kudretsizliğe v. rmek 
lazım gelır. Fertler cemiyetlere 
ancak tek başlarına başaramı
yacakları işleri için girerler. 
T oplıyamıyan cemiyet, toplamak 
kabıliyetine ermemiş demektir 
ki varlığına sevinilmediği kadar, 
yokluğuna da ağ anmaz. Ama 
emektar bir hoca ailesinin düş
tüğü feci çukur göz önüne ge
tiriJirse, sağlam bir birliğin ne 
büyük ihtiyaç olduğu da 
anlaşılız. 

Seyyah 

Ratip 13.in tekaüde sev-ı 
kini kzral tasvip etnıedi 

Mısır hükumetinin Tüı·kıye 
elçisi Ibrahim Ratip Beyin te
kaüde sevkedilmek üıre oldu
ğunu geçen hafta Mısırdan gelen 
gazetelerden naklen yazmış idik. 
Son posta ile gelen Mısır gaze
~elerinin verdiği malumata göre 
lbrahim Ratip Beyi tekaüde 
ıevkedecek emirnamei kırali sa
dır olmamış, bu suretle onun te
kaüde sevki tahakkuk etmemiş
tir. Mıs·r gazetelerinden Etbe
lağın verdiği malumata göre, 
Ratip Bey yakında Mısıra çağ
rılacak, ondan sonra tekaüde 
sevk ve ademi sevki tetkik 
edilecektir. 

Anlaşılan, Mısır hükfımeti İb
rahim Ratip Beyin tekaüdünü 
istediği haJde Mısır kıralmın 
müdabalesile mesele bertaraf 
edilmiştir. 

Tas mümessili 
« Tas » ajansı İstanbul mü

messili M. Libnovski, mezkur 
ajansın Moskova merkezi umu
misinde kısım amirliğine tayin 
edildiğinden, bir haftaya kadar 
şehrimizden Moskovaya hare
ket edecektir. 

MumaiJeyhin yerine " Tas " 
ajansının İstanbul mümessilliğine 
tayin edilen M. Y aklonsky dün 
şehrimize muvasalat etmiştir. 

Yunan ataşenayali 
Yunan sefareti ataşenavalli

ğine tayin edilen M. Ekonomos 
dün Atinadan şehrimize gelmiş
tir . Ayni zamanda Boğazlar 
komisyonunda Yunanistanı tem
sil edecek olan M. Ekonomos 
resmi ziyaretlerde bulunmak için 
bu hafta Ankaraya gideceğini 
dün bir muharririmize beyan 
etmiştir. 

Sahipleri dan itJiicvaP 
edıldiler 

" Hareket ,, hadisesi tahkik•· 
tına başlıyan albncı müstantik· 
likte dün gazetenin sahlplerlal 
Suat Tahsin ve Fahri Ken:ı 
B. ler isticvap edilmiştir. Bu 
hadise etrafındaki isticvaplar• 
devam olunacak, alakadarların 
malumatı tesbit olunacakbr. 

Gayri mubadiJler 
Bir haftaya kadar tevziaill 

başlanactık 
Gayri mubadiller cemiyeti pek 

yakında tevziata başlıyacaktır· 
Cemiyet reisi Salih Bey, dilll 

bir mubarririmize atideki beya• 
natta bulunmuştur: 

Tevziat emri geldiği cihetle 
en kısa bir zamanda, hatta bir 
haftaya kadar tevziata başlıya· 
cağız. Tevziat ayni zamanda 
muavazaya dahil olan arazi sa• 
hiplerine de teşmil edilecektir. 

Yarın öğleden sonra talepna· 
meler tevzi edilecektir. 

Takdiri kıymet komisyonund&ll 
karar almış olanlar, karann 1111"' 

retleri ile birlikte müracaat ede" 
rek talepnameleri alacak ve dol
duracaklardır. Bunu mütaakip 
derhal tevziata başla.nacakbr. 

K uşvalazı değil 
Beşiktaşta bir ilk mektepte 

.kuşpalazı çıkbğı yazılmıştı. Vi
layet sıhhat müdürlüğü gazete
mize gönderdiği bir tezkere ile 
şu izahab vermektedir: 

" F eyziye mektebinin birinci 
ve ikinci sınıflarında görülen bir 
kaç su çiçeği vak'asından dolayı 
bu sınıfların tathirab fenniyesi 
icra edilirken talebenin tedrisine 
imkan olmailığından evlerın 
gönderilmiş ve diğer sınıflar 
derslerine devam etmişlerdir. 
Mektep tatil olunmadığı gibi 
hastalık da kuşpalazı değildir. ,, 

Gandi diyor ki : · 

" Biz Hindistanın tam is
tiklali için çalışıyoruz ! " 

"İngilizler, isterlerse beni tevkif et
sinler, o zaman medeni isyan kanlı 

isyan olur ,, 
Deyli Ekspres gazetesinin 

Hindistan muhabiri Ahmetabat 
ş_ehrinde Gandi ile mülakat 
etmiş ve onun beyanatını din
lemiştir . Gandi, Hindistanın 
yeni gıriştiği istiklal mücadelesi 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

" Hindıstanın gireceği büyük 
imtihan pek yaklaşmıştır. Bu 
gün söz İngilterenindır . Biz 
kararımızı verdik. Tam istikla
limizden başka bir şeyi mevzuu-

bahsedecek h ç bir konferansa 
iştirak edemeyiz . Bundan daha 
aşağı bir şeyi kabul edeceğimiz 
zaman geçmiştir . Biz lngıltere 

imperatorluğundan tam amile 
ayrılmak için çalışıyoruz . Mak
sada varmadan tevakkuf etmi
yeceğiz . Biz bu işe başladık . 
Memleketin her tarafında mil-
yonlarca erkek ve kadın bizimle 
beraberdir . Hepimiz yerli ku
maşlar kullanarak İngiltereye 
karşı boykotaj tatbik edeceğiz . 

Bu suretle İngiltercnin mem
leketimizde bulunmasını icap 
eden sanayi körleşmiş olacaktır . 

Ben burada, medeni isyan 

~!anını hazırlamakla meıgulilııı• 
Ümit ediyorum ki kan dökOI' 
mesine meydan vermeden bıJ 
isyanı tatbik edeceğiz. 

Ben tevkif edilmekten z~ 
kadar endişe etmiyorum. İngilte~ 

hükumeti Hindistanda tecıı\'1;" 
siyasetinin revacını temin etııı1f 
olurlar. » 

Çarşamba 

mm 
Kanunsani 

1930 şABAN 
1$48 

K şın şfddeıli zamanı 

&u11e~ın aogu~u: 7,15 

Guncıln batışı : 17, 19 
Ayın doğuıu : 7,41 

Ayın batııı : 76,43 

Namaz vakitleri 
:>abah Otıe lktndl 
5.49 12.25 15,03 
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Nurullah Esat B. Maaş 
A. iktısat"U. katib 

dün geldi 
Ali ikbsat meclisi kitibi umu· 

mumiai Nunıllah Esat B. d8n 
Ankaradan ıehrimize gelmit ve 
geç vakte kadar Kambıyo bor-
8aaanda meıgul olmuflur •. Seya
hatinin sebebini 80l'aD bu mu
hanirimtze mumaileyh fU beya-
natta bulunmuttur: 

_ lstanbu1 kambiyo vaziyeti-
ni yalunden takip için geldim. 
Vaziyet tamamen normal cere
yan etmektedir. lstanbul ve 
Jzmir piyl'laları arasındaki fark 
,on glil! _.de lzmir p~yasasın
daki sabf•arJan devis ihtiyacı
mn fada olmasa ile izah ediıe-

bilir. 
Maamafih bu iki piyasa ara-

.. n a daimi temas olduğu ve 
AJAkadarlar meseleyi aynca na
zarı teemmüle aldıktan için her 
;ki piyasa arasında tabiı bir 
ahenk tessiis edeceğine şüphe 
yoktur. 

lkbsat programma gelince İk-
t.sat vekili B. tedbirlerin heyeti 
mecmuasın havi projeyi Başve
kil Pt- Hz. rine ısrzetmiştir. Pa
t• bazretleı i devamla surette bu 
tetk katla işt gal buyurmakla-

du ar. --
Fırka müf ettişı 
Tıakvadan döndü 

On f.'ln evvel T rakyadaki vi
Ji~İerin halk fırkası kongrele
rinde bulunmak üzer" T rakyaya 
giden fob mOfettiti Hakin Şi
nası paf8 dOn avdet etmiftir. 

Dün bir mubarririmize Hakkı 
Şİnaıi pata tunları söylemııtir: 

- Edime, Kırklareli, T ekirda
iı viliyet kongrelerini küıat 
ettim ve arkadqlarla hasbıhal 
ettim. Kırklareli ve T ekirdağda 
feçen seneki idare heyetleri 
laemen hemen aynen ipka edil
lllİfbr. Trakya viliyetlerinde fırka 
•eaaupJan artmıtbr. Teftitim
d.eaı ?Deaanunum. ViJiyetlerin va
myeti ııhbiyeferi iyidir. Bir vefata 
lnukabil iki doğum vardır. Hal
~•tlıca istekleri su, _yol! mek-

• 8unJarm temim ıçın de 
el birliği ile. çal'fllmaktadır. 

ee 

4 senede 
tlslrtıdar ıı amvav şirketi 

biJtiJn hatlarını )'apt1r1Jcak 
Üskildar tramvay ıırketi imti· 

g:ıa dahilinde olan mecburi ve 
bit•yart bfttlln hatların en yakın 

r zamanda infa edilmeaini 
~arlqbrm11tu. Meclisi idare
::- bugtlnkil içtimamda bu mes

e r6r&fG ecektir. 
~t muhtelif praplar va

lllld.a en acm Ye en iyi yapa-
~ olana verilecekt r. B8tibı 
;::ana İllfUI d6rt senede ik
-.. edilecektir. Mecburi hatlar 
~~dupafa - kadık6y, Kadlk6y
~. Moda - Kwltoprak; ihti
~ hatlar Fener ve Bostancıya 
~ar olan kısımdır. 

Pttuhtelit mahkemede 
.... ~~~ mahkemeler Tllrk 
-,.......... AYrapaya tabsıle 
~ olan Kemalettin Beyle 
...... e Daelllarlujuna tayin 
..._.__. Nlami Bey mahkeme-
1"'!1111~....._~en iatifa etmit-

Cumartesı günü 
dağıblacak 

Şubat maaşının dağıtılmasına 
cumartesi günü başlanacaktır. 

Defte rda. rl ı kta. 

Kazanç vergisi -
20 komisyon lt!fek-

k ü etti 
ikinci sınıf kazanç vergisile 

müke lef olan ann, yani vergi-
lerini icar bede i üzerinden ve
recek olan ann icar bede erini 
tesbit için Defterdarlıkta 20 
komisyon toplaum·şhr. Bu ko-
misyon ar icar bede erini tesbit 
ettikten sonra vergiler ona gö~ 
re tayin o unacaktar. 

Borsa.da. -
lsterl1n 

lnğiliz r rası dün borsada 
1033,5 kuruşta açı mış ve 1 33,5 
kuruşa kadar yükseldıkten sonra 
akşam 1C29 5 kuruşta kapanmıştır. 

Borsada muamele dün de ha· 
raret i c reyan etm ş ve iş 
bankası ıOOO, zıraat bank sı 
5000 ıstarl'n satmışlardır. Aıtın 
907,5 kuru,tur. 

Borsada te1siz 
Kam yo borsasaı salonuna 

dunya borsa fiatJarmı takıp 

etmek için bu ay başında büyük 
bir telsiz makinesi konacakbr. 

---·---
Vilayette: 

Fazli B. 
Hem vilavet, hem Eıiı•

net ıı'er ne bakacak 
Vali vekıli ve Şehremini Mu

hittin B. Avrupaya hareket ede
ceği için, bugünden itibaren vi
layet, ve Emanet iş erine vali 
muavini Fazlı B. bakacaktır. Bu 
husus devaire tebliğ edilmiftir: 

8'f9t 

Emin Ali Bey 
Emin Ali Bey bugiln Anka

raya gidecektir. 

Çekoslovak sefiri 
Evvelk gün memle1'etinden 

şehrimize muvasalat eden Çeko
slovkaya sefirı M. Mi Of Kobr 
dün Ankaraya gitmiştir. 

Halim Ef. serbest 
Tramvay tirketinde çahf8n Hasan 
Halım Ef. isminde biri, komii
u1stlik tahrikib yapmakla maz
nun olarak dün zabıtadan Adli
yeye giSnderiimittir. 

Dördllncll istintak dairesi tah-
kikata baılamıf, Halim Ef. , ; -
ticvapbın sonra serbest bırakıl
mıfbr. Tabkıkat devam ediyor. 

Mıhıttin bey bugün 
gidiyor 

Vali vekiii ve Şehremini Mu
hittin bey bugOn saat üçte eks-
presle lsvıçreye gidecektir • 
Muhittin B. isveçrede iki ay 
kadar kalacak, ıatirahat edecek-

tir. 

İpek sana) ii 
ipek sanayiimiz gün geçtikçe 

artmaktadu. ikmal edılen 929 
senesı ılk yedi ay istatistıklerine 
nazaran geçen senenin ilk yedi 
aymda ipek ihracatımız 136000 
kilodur • 

Halbuki 928 de ayni aylar 
zarfında bu miktar 127000 kilo 
idi. 

fiozellik Kıraliçesi 
Bugün Avrupaya 

g dıyor 
Pariste yapılacak olan beynel

milel gOzelleri seçme mOsabaka
sıoa ittirak için 1930 1 ürkiye 
gilzellik kıraliçesi Mübeccel 
Namık H. bu gOnkO ekspresle 
Parise hareket edecektir. Milbec
cel hanıma pederi Na1111k B. ile 
Larepüblik ga: et~ İllİD P'ariı 
m_uhabiresi Met ~ymen Ben Ru
bı de refakat etmektedir. 

Cemly~tıerde: 

Muronoozıar cemiyeti 
" -Aciz bir vaziyete düı 

mekten ku• tutdu 
Dün akıam geç vakit piyasa

da marangozlar cemiyetinin Ga
latada açtığı buy8k mefrupt 

pazaranan bono•annı ödeyemediğin
den büyük bir zararla kapanda· 
ğı şayi oldu, Gece bu haberi 
tabkıke gıden nıubarririmız p
yia hı ifma hararetle •tıtm ce
reyan ett ğinı g6rm8f ve cemi
yet kitıbi umumisi Fuat bey 
muharririmize şu izabab vermit· 
tır: 

- Bu şayia bizim de kulağı
mıza geldi. çıkaran pyri mils
hm tüccarlar hakk.ada derhal 
tahkıkata başladık Biz kat•ıyen 
b?~o ile .•'~' Vfriş ·yapmadığımız 
gıbı sergımız iki ayda pek az 
~üesseselerin gördlill büyük 
bır temettü elde etmiftir ve edi-
yor. Bilançomuzun tetkikinde de 
görüleceği Uzere ay içinde 
8000 liıa temin "zdir. 

Bundan bqka binlerce liralık 
siparifler de aldık ve bu Tirk 
mileıseseıi karf191Dda Bahçeka
pıda büyük bir 111efrutat pazan 
evvelki gOn t tili faaliyet ettL 
Dığer bir mataıa da kapanmak 
i\zeredır. 

Çok feci 
Bir kaza daha -Mangala eğildi, taban· 

cası düı•ü ve .. 
Birkaç giin ~net Alpulluda 

teker fabrlkumd• feci bir kua 
oımuttur. Kaza kurbana Alpullu 
teker fabrikasa _..asebe kAtibi 
Faik efendidir. 25 yqmda olan 
Faik efendi bef ,On enel fab-
rikada odasında tobaya kimOr 
koymak ilzere ejilmit, bu urada 
belindeki tabanca yere nGfmBf, 
ateş almıştır. Çakan ku'lUD Faik 
efendınin karDJDA isabet etmit, 
bağırsaklarını cbpn çalcartmqtır. 
Derhal fabrik.- doktoru ilk 
mildavab y p..,., fakat Faik 
efendiye ameli1at yapılmaaa ı8· 
zumunu gaı.tenaiftir· Bunun &ze
rine mecruh ilç ,00 enet ıeb· 
rimize getirilmif, Cerrahpqa 
hastanesine yatırdlDlfbr. Faik 
efendiye haatanede ameliyat ya 
pılmlf, bağlnakJarl kanu dilole
rek ıçeri ahnllPflSda b8tln iN 
tedavi tesirini ,a.terememif ye 

mecruh dtin yefat etmiftir. 

Fındık hatları 
Zahire bCJrS891 928 ve 929 

seneleri landık fiatlanm muka· 
yese eden bir 1statiatik yaP11Uf· 
tu. 

Bunda ~ıdlttDae nuaren 
1928 aeaesi birİllCI ayaiada faa-
dırm 100 ldJoau 154_fi_lla iclL 
929 sene.mele ile ba 230 iili•e 
plnn•fbr· 8uDa 1ebep iatepa 
~ --- alıjıCbr. 
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. KALIYOSTRO 8:: -<KALIYOSTR 
, · JOSEF BALSAMO ~ § JOSEF BALSAM 

. KALİYOSTRO ~f KALİYOSTRO 

. JOSEF BALSAMO ;' 
8 

JOSEE BALSAMO. 
• 

t:.PI 1 !ti i 1 OCJJILellit !f!IWIB : 

·--····~·-••1111• 6 Şubat J>erşembe giinii akşamı 
Karnaval mevsiminin i'lk maskeli ve maskesiz balosu 

MULEN RUJ da 
Biletler ıimdiden sablmaktadır. 

BBBBBBBllBBDBBBlllBBIBllBBmBBBB 

Bir defada tekmili birden gösterilecektir. 

Rejisörü: MIKAEL KERTEZ 
Mnm~uilleri: DOLORES KOSTELLO ve JORJ O'BRIEN 
Bu film için ARNOLI>f - ZIRKINE orkestrası 18 kitiye ~ 

1 ibllğ edilm'ılir. 1 
Biletler timdiden kişelerde satılmaktadır. 

~o<IO-~CP~oımcc--::s HAKA FiLiM a--~a-·a--~c-a 
M. Serra me!el,.ai •• ı 1111111aıaıı ı 111111

11111 ıa 

"Yı.~dız,,da_ki ;ua jlınôiitiiiliôiinon 
dun Adlıyeye . iraeye bqlanan 

iflls ba~~~!~~!acaklıyı 1 a~~!~~Sö!'dv~ ;.! 
dinledi Bun, ar harem ağa- § Muhteşem film, blitnn te
lan ve gazinonun diğer .. mapgiran tarafından aürekti 

wa~nrıııl41fil'ır Ye -Çllım elkıfl..... brfdan-
Sabık ~Yilchz., mO.tecirl M. maktadır. 

Maryo Serranm iflh muamell- 11111 __________ _. 

bnı icra eden bllro heyeti, dan 
6ğleden sonra latanbul ikinci 
ticaret mabke 1 esi. salonunda 
toplanmlf, alacaklılann mllra-

Bir 
caabm kayit ifile metgul olmut
tur. 

Diln bdroya otuz kiti m8ra-
caat etmiftir. Bunlar 0Yaldız,, 
da muhtelif vazifeler ifa eden 
g•zinonun eski memurlandır • 
Anlarında barem ağalan da 
vardır. 
Çoğunun elinde alacapu tes-

bit eden senet bulunmachiuı· 
dan, kendilerin~ baalİ iften 
dolayı nekadar atacPW• • b~u~
du;unu yU1p ıetirmelen bildı
rilmitt bllro aıHından lsmail 
ı.. ye Refet B. Jer her alacak-
bya ayn ayrı izahat vermitlerdir. 

MDracaatlarm tetkiki geç 
vakte kadar .ennottllr. Bu ea· 
nada M. Serra da hazır bulun-

metres 
Dostunun surab· 

nı kesti 
Beyoflunda Aynalaçqmec:le 

oturan dft doktoru lhsan Beyle 
metresi lakambiyo aynlmak yD
dnden kavga etmitlerdir. Bunun 
Ozerine kadın bir ji et usturalile 
Ihsan beyi aaratmdan yaralamıtbf. 

Zeki Pş. 
Samsun hrka kuman

danı oldu 
latanbulda bulunan eaki jan

darma kumandam Zeki Pı. Sam
sun fırka kt mandanlıtuıa tayin 
edilmiıtir. Zeki Pı. birkaç güne 
kadar memuriyet yerine hareket 
edecektir. 

muttUI'· 
J>iter taraftan uny Şehrema- Bir konterontı 

netine denoJunduğundan, M. Güzel Sao'atlar akademili 
Serra1a ait efJ&, dOn on kam- müderrislerinden Vahit Bey, 
1onla Adliye emanet daiıesine bOn akpm Onyon Franaezde 
getirilmif. orada muhafaza albna sanayii nefıse asarının sureti 
abDDUlbr• Bu qya araS1oda ka- tetkiki hakkında bir konferaaa 
nepel~r, kumar maulan ve mil- vermiıtir • 
masib pyler mecuttur. Bunlar ilerde usulü dairesin- iP __________ _ 
de utdacaktır. 1 ~ bgalToluntla 6u ~ 

uyıJdaz,, ı M. Serradan teslim '°at 21.30tla. 
alaa Emanetin, Defterdarhk'a bu 
ı.afta içinde mllıakereye giri
prek, kira mukavelesini feshe 
cahfacaiı haber ahnmlflu. Def
terdarlaldan urayı kiralalDlf ve 
M. Serraya kiraya vermit olan 
Emaad, saraydan iltifade et
meden Defterclarbia kira bede
lini 6demektedir. Mukavelenin 

1 
feabıne imkin bulunmuu, Ema-
net araya Yerilecek yeni pldi Cuma ..n .. a matine uat 14,!0da 

teabit edecektir. ...-.·-------· 
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Metreslik edemiyen bir gözde 

Mühim bir hasta ığa tutulmuş oJan Markiz 
senelerce kıratın bir dostu ve bir vekilharcı 

gibi yanında kaldı 

Bundan başka ihtiyar oda 
hizmetçisi Başölyenin ötede 
beride tesndnf ettiği güzel par
çalan genç bakireleri on beşinci 
"Lui,, ye getirdiği s>yleniyordu. 
Markiz hem bu hadiseleri hem 
de " Küçllk kuşlan ökseye 
tutnn ,, pezevenk " Löbel ,, in 
harekatım bildiği tahmin olunu
yordu. Artık " ökse ,, vn:ıifesini 
gören muvakkat müldabe oda
sına Madam dö " Pompadur ,, 
giremiyordu. Bu oda gizli idi 
ve anahtarı Madam dö "Pompa
dur,, da dururdu. Birgün kilidin 
değiştirilmiş olduğunu gördn. 
Sebebeni " Label ,, e sordu. 
uLöbel,, cevaben markize gayet 
sadık olduğunu, ancak bu mese
leyi fazla kanştırmamasını hUr
metkarane tavsiyeye lüzum gör
düğünü söyledi. 

" Dört senedenberl kıral ile 
Madam dö "Pompadur,, araaın· 
da münasebab cinsiye kesilmif
tir. Kırat gizlice metresler tutar
dı. Bu !arın rasında matmazel 
.. Morfi ,, den bir kızı oldu. 
" Morfi ,, yi fakir fakat asil bir 
eyaletli ile evlendirdiği rivayet 
ediliyor. Bu adam çocuğu evlat 
tanıdı. Hali hazırda otuz kırk 
bin lira iradı vardı. Kıral piç 
çocuğu evlat tanımak istemedi.,, 

Markiz yllzfine fazla allık sü
rüyordu, bu da husule gelen te
beddüle İşaret idi. Kıralın Ver-

sayda genç kızlarla milnasebette 
bulunduğu muhakkak görillUyor
du. Markiz arllk bir dost bir 
kAhya kadın ~a:ıiyetinde idi. 

"Sulavi,, hatıratında madam 
dö " Pompadur ,, un fizyolojik 
ehliyetsizliğini daha açık bir 
tandn ifade eder : 

«Madam dö Pompadur» kıra
lın metresi olarak birkaç sene 
yaşar yaşamaz metresliğin şartı 

addedilen vazifeyi yapam z bir 
hale geldi. Kadınlara mahsus 
bir maraz onu öyle sarsb ki 
kıral netayici vahimeden çekine
rek onunla şehevi münaıebab 
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salar 
Kambyo 

1 lngıJiz lirası Kr. 
• T J.. mukabili Dola .. • .. • .. • 
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• • .. . 
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• • ... 

Frank 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Pcıeta 

Mart 
Zloti 
Pengö 

2oLey Ku~ 
1 Türk lirası Dinar 
" Çervoncç Knnı, 

Nukut 

ı fnerlln (f nKf Ilı) 
1 Dolar (Amerika) 
o Frank [Fransız 

20 Llrct {1talyal 
O Frank Belçika) 

Drahmi [Yunan) 
20 F'ranlı: [lsvlçre) 
20Leva !Bulgar] 

J Florin [Felemenk] 
20 Kuron [Çekoslov&t 
1 Şllıng (Avusturya] 
1 Petcta !ispanya) 
1 Rayşmart!Almanya 
ı Zloti Lebtstan ı 

ı Pengö Maurlstan, 
20 r ey [Romanya] 
20 Dinar Yugoslovyal 

ı Çevoneç jSevyetl 
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\ harld 

!51Uo 
7 
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Maamafih kadın kırala müra
caat etti ve sert bir cevap aldı. 
Birkaç ay sonra markizin düı
manları "Paris,, te kendine ait 
olan "Evrö,, otelini hazırladığı
nı memnuniyetle gördüler. Sara
yı terkedip çeğileceği muhakkak 
addediliyordu.. Halbuki bu es
rarengiz vaziyet on bir sene 
daha sürdü. Vaziyet hakikaten 
anlaşılamıyacak gibi idi. Çün
kü kırat bazan kadına açıktan 
açığ hücum ediyordu. 

katetti. Bu hllkUmdara pek ağır ı~-meı---l!lııım------• 

Darjanson 7 kanunenrel 1754 
tarihinde işaret ediyor: "Büyük 
ahırda markiz tesmiye olunan 
bir kısrnk var; kıral bu kısrağa 
uzun müdl~et bindi; şimdi artık 
binmiyor. Geçen hatta M. Dekö
vil avden avdet ederken kıralm 
arabasında yer bulamadı ve 
beygirle avdet etti. Kıral nasıl 

geldiğini sorunca: Arlık sizin 
binmediğiniz ihtiyar markize bi
nerek geldim." Dedi. Herkeı 
güldl\. Gözdenin artık yalnız 
dost halinde bulunduğu ve kı· 

rahn ona sırf itiyattan dolayı itibar 
verdiği İ%har edilmit oluyordu." 

Bir miiddet kıralın markiz dö 
Pompadur yerine büytlk bir aile
ye mensup bir kadını g6zde 
edeceği zannedildi. 

Kıral dilşea dö "Brolyl,, ye 
Aşıl·mış gibi dunıyordu. Dn~esin 
kıralın arzusuna ram olmak için 
ileri süreceği ilk şart gözdenin 
kovulması olacakb. Kıralın dü
şese bir aşk mektubu yazdığı 
bile söyleniyordu. Fakat bu in
trik uzun sürmedi. 

Zaten daha mühim bir takım 
kadın dalavereleri markizi bir 
çok defa tehlikeye düşürdü • 
c:Lı Morfi,,, "Matmazel Romnas,, 
ve 11Matmazel Tiyer sölen,, gibi 
kadınlar kıralı mazi ile kat'ı 
alaka edecek derecede kendi
lerine celbetmişlerdi. Fakat an
laşılan hiç b ri lazım olan karan 
verdirmek iç.in icap eden azmı 
gösterem di. 

* Mrukizin 1750 den sonra kı-
ra\ a cınsi mün eb1P1tta bulun• 

mı" olduğu muhakkakbr. 
'Barbuje,, 1756 da u sabrlurı 
ıazıyor: 

gelmekle beraber , metresinin 
hastalığının kendisine geçmesi 

korkusundan bu mahrumiyete 
katlanmayı göze aldırdı. 

(BıtmeJ() 

o ulmacao 

Tıcaret ve zahire 
flatlar llcuat bonaeı kltıbtmmnnlbl1 

tarafından nr!lmlfttr 

Bu~ay 

Okkan 
Au.ml Aıprt 
L P. X. P 

Yumuşak 18 ır lG 2 
Ku.ılca 

Sert 14 !!! 15 20 
Dönme 

- Zahlrela -
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Fmılya 

10 80 

a ı so 

Yeni neşrlvat 

g uncu hariciye 
koğuşu 

Tanınmış romancılarımızdan 
Peyami Sefa Beyin 9 ncu hari

ciye koğuın isimli eseri kitap 
halinde çıkmışbr. Edebiyat ka
rilerine tavsiye ederiz. 

Altınordu kongresi 
Albnordu kulubünden: 31 

Kanunsani 1930 Cuma gfinü 

senelik kongre aktedileceğinden 
kuliibe mukayyet bilumum aza-

nın saat 13 te kulübn teırifleri 
ehemmiyetle rica olunur. ....... ......... . .......... . 
i 23 N 1 SAN ! 

• : "ÇOCCK HAFTASI ,,nın : : . 
• tlk gii adar. : 
• • $ .......................... .. 

(3) 
3 - Nota (n fena değil (8), IO (2) 
4-. 
5 - stikb:ıl (3), sönmüş ateş (3), bO

ylik baba (3) 
G - Müslüman p:ıpa (11) 
'l - Bırdenbirc (3), hamamda kullanı

b.n bir madde (8), düz yer (8) 

8 
Bugünkü bulmaca.mu, 9 Not (2), telefonda ilk ı;öz (3), 

I - Ekmek toru (2), bir peynir (5), oh (2) 
nota (2) I O - Jlim (3), aldatma (3), hilesiz (3) 

il - Rutubet (3), cilt (S), canavar adam l 1 - "'ikAr (2), ağzın Üitü '5), ap (2) 

y r 
Nasıl zeng n ol ıla 1 

" r ,, ar: 25 

Muharebeden sonra vaziyet 
Knıp müessesesi büyük har ten e ı z·yade 

mutazamr olan Alman müessesesidir 
aıeır 

• Venay " muahedesinden en 
ziyade mutazamr olan Alman 
mllesseseai "Krup" oldu. Silah 
imalib tamamen menedildi. 
Beynel müttefikin mürakabe 
komiıyonu bntnn harp malze· 
meal fabriknlannm, top ve 2ırh 
lmalitanelerinin imhasıma neza
ret etti. Ceman altmış bin ton 
sıkletinde 9300 makine, ceman 
10000 ton sıkletinde sekiz yilz 
bin alet 379 bnynk atelye tah
rip edildi. "Knıp fon ohlen 
Halbah,, 1925 teşrinisanisine 
kadar tahrip edilen malzemenin 

104 milyon mark kıymetinde 
olduğunu heaaplamışb. Bu mll
easeaelerin en büyüğll şOphesiz 
cenk ve imhaya muhassasb, 

fakat san'at noktai nazarından 
bir ıah eserdi. Yüz senelik bir 
siyin muhassalaaı idi. 

Harabiyeti muhakkakb. Knıp 
idaresi fabrikalannı kabil oldu-

ğu kadar çabuk aulb sanayiine 
tahsis için çare araştırmıya mec-
bur oldu. Mevaddı iptidaiye me
nabii nisbeten boZtılm ıştı • 

"Krup,, gene almanyanın büyük 
fabrikatörlerinden idi. Bu esasa 
güvenerek «Esen» de yeni mah· 

reçler tedarikine sarfı gayret 
edildi. Toptan istibsalata artık 
}Uzum g8riilmüyordu. Tevckkuf 
etmemek için bir çok imalata 

giri;;mek icap etti. Bu tahavvül 
yeni bir ıınai tqebbüşOn ibda
ım icap ettirdi. «EnfJ~yon» dan 

enrel Almanyada bu hal görül
memiıti. Krup fabrikalarında 
demirin muhtelif tarzlarda isti· 
mali tecrübe olundu. 

Bir taraftan bahriye için de
mir levhalar ihzar edilirken di· 
ğer taraftan lokomotif, ağır 
kamyon, motar, tulumba, :ıiraat 

makinesi yapılıyor ve ayni za
manda yaJ;ıhane eşyası, hesap 
ölçü aletleri, sinematoğraflar, 

cerrahi ve dişçi aletleri, telefon 

ve ıaire imal olunuyordu. Krup 
fabrikası mukaddema yapbğı 
veçhile istihsalitının iyi olmasına 

dikkat ediyor ve ayni zamanda 
mlltahassıı fabrikalarla münase-
bata girişerek tecrübelerinden 
istif de ediyordu. Fakat her ta
rafta ayni mıktarda muvaffak 
olması imkansızdı. Teceddüt 
proğramı lilzumundan vasi idi 

bir kı ... mımn terkine ihtiyaç hasıl 
oldu. 

Neticede Krup para kıymeti
nin düşmesi tesirile yeni şeyler 
sabn almağa mecbur oldu ve 
memaliki ecnebiyede kendisine 
pahalıya mnl olan istinatgiihlnr 
aradı. En büyilk ecnebi müesse
se cenubi Rusyadaki Krup zırai 
işletmesi, zannolunduğu gibi is
tifada temin edemedi. Rus top· 
rağındaki diğer Alman müesse· 
seleri Kruptan çok fazla istifa
de temin ettiler. 

"Rur" daki Fransız lşgalinlc 
mucip olduğu mllhim hasarat 
hükumetin Krup fabrikaların• 
verdiği m ·m miktarda tazoıi" 
nat ile kısmen kazanıldı. fakat 
harpten sonraki Krup firma&•ı 
mesaisinin tahvil ve taksimindtO 
büyük zararlar g6rdn. KruP 
enflasyon esnasında, "Ford,, uıı 

yaptığını taklit ederek anıel~ 
eshamı çıkarmak teşebbüsünde 
bulundu. Fakat nyni müsait şe
raiti elde edemedi. Paranın 
mütemadiyen kıymet kaybetnıC"' 
si ve ücuratın yeti memesi bU 

teşebbiisiln bota gitmesini muciP 
oldu. «Enflasyon» devresinill 

sonunda K.nıp bütün diğer nı0" 
esseseler gibi Rayşbanktan mir 
saade alarak kağıt para çıkara" 
bildi. Paranın istikrarından soıı" 
ra ilk ihtiyaçlar hariçten istikral 
aktdedilerek kapabldı. 

Fakat 1925 senesi buhranııı· 
da yeni müşkülat zuhftr ettL 
« Krup » hükumete mllracaat 
ederek az bir faizle yirısJf 
milyonluk bir kredi !stedi. 
Rayş birnz tereddütten sonrll 

bu yardımı reddetti. Bund• 
haklı idi. Bir kaç hafta onr' 

" Knıp ,, firması Alman piyastl' 
sında mutedil faizle altmış ıııil' 
yonluk bir istikraz aktine uııJ" 
vaffak oldu. 

Bu istikrazın muvaffakiyet1° 
intacı Krup fırmasının Almaoyı:ı' 

d ve mem iki ecnebiyede bili 
muhafaza ettiği itibara delildİ'' 
" Krup,, ailesi de bu itibarı" 
kıymetini tanıyor. 1925 soıı 
bahanndaki buhranda " Ren ı 
ve " Vestfalya ,. mıntakalarıııı" 
bir çok mübım sınat mUeesseSe' 
leri çelik fabrikaları ile birlef 
meğe mecbur olmuşlardı. fjseJ' 
müessesi bile bu 'htiyaç katf" 
sında boyun eğmiştir. 

Fakat " Krup fon BoJıleı' 
Halbuh,, Krup ailesinin ao'ıaııe" 
sini vikaye için yeni Trüste ;şti" 
rakten imtina etti. Krup fabri" 

·ıı 
kalan mevcut alb ili yedi bı 
amelesi ile iktifa ettiler. 

Böyle 0 1ma1Ja beraber 1'" , .. 
müessese Almanya ve AvtU'J 
run yegane müstakil müesseS 

ı' 
olarak kaldı. Ve Krup esbıııJl 
nın Borsaya dUşmemesl içİD 6o9 
derece dikkat edildi. ııb' 
Şu halde Krup ailesi. d·oiP 

mebdeinde müessese baoıterı , 

tutmuş oldukları direktifi ııı~:e 
faza etti. Yalnız şayanı ~ fe 

bir noktn vardır. MUdebb~~ed 
mahir olmakla beraber A bt'1~ 
Krupun dehasından fll

8 J11ef' 
kalan bu mUesscse Tröst _.ı1" 

tell>"" 
humun ve zamanı haııt d ıııı' 
yül ~ bna karc-ı istiklabııl b 

ff k ol• 
muhaf zay muva ıı 

cek mi? 
Son 
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Te&lb 
f}!J 

Meçhul 
asker Yuaa 

Ziya 
Şakir 

DARDTIALİM 
Muılld ı..,.t1 alommda 

Ramazan fecelerl 
Fevkallde müsamereler 

ınm111111ın.R11R1m11rm Verilecekti 

Ekmekler herhün biraz daha uf alıyor 
Ônümftzdekf cuma gnnn ıaat 

on buçukta aylık içtimaı umu
mi aktedileceğinden aıayı 
kiramın teırifJeri rica olunur. 

6:ayrf mflbadlller tevziat komis
yonundan: 

Renkleri de ekmete kantbnlan arpa denilen 
·veli nimet.ın ailn ıeçtikçe azaldıtını 

teyit ediyordu 

T E R Z 1 Muvazaaya dahil emftl Ahabma mezker emnlln menafilne 

O N . mabauben tevziaat icra edllecepden allkadarlann metbu telepna-
sman un meleri alıp doldurmak &ne takdiri ldymet komiayoaandan aldıldan 

tn ucuz, en file. en temiz. en sııflam l 
elbise dl.ttfnnet fstersenıs Ostlldar ıstelesı kararname ile birlikte Beyoilmada mam aokaimcla 20 numaralı 

Hutuecl• plap ta kBfke 
l'eldijimis ...... Sabri beJI 
iskambille fal apyor bulduk, 

HYİllirler. l,te buna, (zoraki aos
yaliatlik) derler. 

Sabalıleyhı Sabri Bey ıöylü
yorda: Koca Edirnede bir tek 
bakkal ve kuap dOlrk•nı kal
m•mıı, Nereden ne bulupta ne 
•tacaklarl Maamaaflb bu da pek 
fena delil. Herkealn paracağm, 
pim pim cebinde kalıyor. Daha 
hlll, fUJ'ada burıda taldı za
hireler habv alınıyor •e komia
yon tarafından baıılarak mey
dana çıkarılıyor. Allah. İtthadı 
tlrakki mllfettiti Aziz Beyden 
razı olaun. Erzak tedarik et
mekte ve a&kh olanlann mey
dana çıkanlmuı huımunda cid· 
den unutulmaz hizmetler etti. 
Aziz Bey, adeta kalenin Yeli 
nimeti •.. 

~~~t~QN~p~~u~~~-~-e_d_e_k_o_m_~----~-~ __ h_~_•_m_~_•_u_ı_~-"-·--------

.--4 Ü Ü Ü O Lı·rayı Ticaret !Şleri umum müdürlüğündn: 

.,.. 30 ikind tqrin 330 tarihli kanun muclblace Terilmeai muktazı 
- BuaYO Sabri bey 1.. F.ıa 

belqn•am tam Prn.t•ım buldun.. 
- Abe eYllt, o da llzım.. He

le durda pnu bitireyim. •• 
- Kazum Sabri bey, pk 

merak ettim.. Enel& fUDU dyle •• 
Bu fal hangi aeYgillye apbyor. 

- Be oğlum, benim ıibl llatl
prm kaç ıevgilial oba~.. te, 
Wr tane. •• 

- Hele hele.. fUDllD İ.llllbai de 
.ayleyiver •• 

Sabri bey, derha derin içini 
çekti. KAğıtlardan batım kaldır
mıyarak malmm bir Hile cevap 
Yerdi: 

- Edirne ••• 
Oh Allahım.. Edime, Eclinıe, 

Edirne... Bu ılrin belde, arbk 
Üli bir maltliyet gibi hepimi
lhı kalbinde Ye lav feJCI• bile 
kendini babrlabyor. 

• 
Geceyi oldukça •et' eli I' .. 

pı-dikten ıonra yattık. Fakat 
tam uyuyac:atım .umu zihnime 
bir ıey takıldı. Buı&n, doktor 
Kemal Cenap B. ukerleriD piai
kolujileri hakkmd• bbe .,.,_ 
izahat yermiftl; banlan habrla· 
dun. Doktor, 1efaleti gıdaiye 
•e bq alb aydan beri bitmeı 
t&kenmu ddal ve intizar ipade 
abairıqen ukerler aramda ua· 
hı bir buhramn mevcat olduju
~ •e hatta artmap bqladıjı· 
ili.. bwıun netlceai olarak ta 
Jekditerinl cerh ve intihan te
ıebbna vak'alamwı çoialdıj'IDI 
:Ylliyordı. Doktor, ne kadar 

kla idi. Hepimiz ayle dejll 
llllJlı? Hepimizin çehreli, hail 
l'abiide bite IWlia ve blk!flan-
lllQ: darpa libi aGrOllJOr. Vakla 
ıtllGyoruz, a&ylGyonu, net'eleal
tonız, taka ediyoruz. Fabl, 
ı_'!tthı bunlar, tabii mi; detfl mi? 
~te b~ b~ Ejer, ha· 
kiki vazıyetlmizi balrjld bir tala· 
Wden sonra dn .. a_ k -•--•-..,uaece .,..... •• 

ıe.-.. -m.ı 

Ôjleye doğru, pencereden 
( Elellnora ) mn bqı g6rllnd0. 
Kappıyı açbiam zaman, Zeki 
Beyle pek n8f' eli kartılqbk. 
Halbuki geçen gilnkll hadiaeden 
monra bana biraz kınlmıt olaca~ 
juu Z&DDediyordum. Çok isabet 
ki aldanmqım. O günkü bahsi, 
ıene Zeki Bey, kendisi açh. 
8Gtan o bedbhıane hialerfn ldm
lerda mlllaem oldatuna etrafile 
ulatb. E.. badan IODI'& tabii 
de bir teJ olamazdı. Bntnn 
Edinae bututa mldafaaaında par
lak bir ,ahret kıunan bir ku
manclu. ba (6hreti elile yıkacak 
deiilJL·· ôteldJere ıeliace : 
Onlar da, f&yleee, bir bulıran 
geçirdikten IOIU'a pae ahitele
riae rllcu etmifler. 7.eld Beye 
dedim ki: 

Tayyare biletini Karaköyde Bur- •esaikl ibraz edemiyerek amn umandanberi gayri faal bir halde 
aa hanı kapısındaki Uğurlu M. bulanan Bank Ru pur JI Komen Etranje nam banka bu k ... 
Gazi kite5inden alarak kazandım. milracaatla Tilrkiyedeki muamelitmm tufiyuine karar verdittnı 

Memnune bildirmiı olmakla mezk6r banka ile alAkadar olanlann ıirkete " 
••• •••••••••••••••••• .. ••••• icabında l.tanbul mmtakMı ticaret mlldllrlOiüne mllracaat eyleme-! Felemenk Bahrisefit ! leri ilAn olunur. 

5 Bankası 5 -----------------------
!Merkez Amisterdami IstanbulEmvali eytam 
1 Mezun aermayeü: f1. "6,000 000 : 

: !edlye edılmı, eenna,etl: 5,000,000: ı·daresı·nden .· 
: ihtiyat akçesi : 3,000,000 : . l . 
İ stanbul şubesi ! Hasan Tahsin Efendi ile Hayriye Hanımın istikraz 
5 Galata Karak8Y Palu 5 eyledikleri mebaliA mukabilinde idaremiz uhtesinde ve-
~ Tel: Beyoğlu 3711/lS : faeu uıef rug bulunan Kasımpaşada Kadı llehmetefendi 
i lstanbul tali şubesi i ınahallesinde Yeniçeşnıe sokağında atık 7 mükerrer, ce-
: İıtanbul Alalemci Han : dıt 25 numaralı bir bap lAgir hane satılıktır. Mezkur 
: Tel: 1ıtanbul 569170 : d L b 5 Her nevi Banka muamelitı ! haneye giril i~te ir taşlıkta bir nnıtfak '\'e merdivenle 
: ve kiralık kasalar : ikinci kala çıkıldık&a bir M>fa üzerinde ili oda bir halA 
......... ••••••••••••••••••••• Ye "~ıı katında da bir k.ür.ük oda mevcuıtur. Müteddit 

Mevllı r T 
Bakırköy Barut ve Uşak şe- kArgirdir. Bahçesi üç setten ibaret olup Halice nezareti 

ker fabrikalan kimyageri Ahmet vardır. Kıyme&i nıuhammeuesi 979 lira 80 kuruştur. 
Mes'ut merhunıun ruhuna ithaf Birinci ihalesi 700 lira uedelle talibine 27-1-980 ta-
edilmek üzere bt\ yın 31 inci 
cuma gtıno afi• namazından rihinde icra kılındı. Kat'ı ihalesi de 18 şubat 980 per-
aonra Bakırkayde ça111 içindeki şeınLe günü icra edileceğinden fazlasına talip olanların 
camii şerifte aıevlit kıraat olu- pey akçelerile o gfin taal on bete .kadar idaremize mü
nacağından arıu eden zevabn racaaıları ilAn olunur• 
Ye merhumu tanıyanlann teırifi 
rica olunur. ~MJecM~SE'988W888999'19e~M~~k9: 

Profesör Doktor 

M. ~utfl 
Dablll Y9 lataal hulelarnu Cuma •e Paaar
daa maıla laar ... ddden ._. DIHayol• 
Ş.kud SolWr N. 7 de blıut etmektedir. 

Yeni icra ve ifltJa kannnu ıerhi 
HAklm oQlu Jl\hmet Refik Bey 

Malabmcl Tcmyl& Habl " icra uaıadu 

3 üncü cilt neşrolundu 
- Bil hanlardan ne iatlyoruz? ı•---------• Tam yerbade bir kahramanlık... Paıadan gelen iki telgraftan 

bu ela o kadar gllç bir feY de- birinde [ anbean muzafferiyeti 
tiL• afak bir fedaklrhk.. k&çlik kat'iye haberlerini bekleyiniz J l~acNeeGM8iJ 
bir hayat fedaklrhjı; ipe bu denildiği gibi diğerinde de [tid-
._ .. ı: aalonlarm: A-1- 1- •e •el deti ıitadan Bulgar ordn•unun ııuu•··· "'°.... " " ve- ... 
leli kBıelerinde.. hayat zevki, pek fazla mOteesıir olduğu ve 
kadın zevki, tlir zevki, musiki Rumelide naıaUI Ye hayata mil
ıevki ile ytlkaek hialer Ye zera- ilmizi tecelli ettiren Edime mil
letler pteren imanlar, Blllm dafilerinin cuz'I bir mUddet da
ft lraD kokan ddal ıahalarmda ha mukaveınette bulunmaları) 
da ayni kabiliyet Ye muyaffakl- tavaiyc olunuyormll§. 
yeti gaatermelidir ki onlara her 

Anupada tahsilde bulanmut 
bir muallim F ramızca b111111i 

--~--~~~~~~! dera Yeriyor. Ta&illtr BalarklJ 
SELANiK BANKASI çarp No. 9 Huan Ef. de. 

ı 888 de tesıs edilmiştır : 
ERMA YESI 30,000,000 

Ekmeklerimiz biru daha ufal· 
dı. Yani bir yumraktan biraz 
daha küçilk. Rengi biru daha 
lc.rardı: Yani çuklataclaa biraz 
daJıa eamer... lçiade, (m&barek 
arpa); •arla yok arumdL de-
IDek ki arpa. deall• o malaterem 
lliınetln de aoaa plmekte... sı
l'il ahaliye ekmek teniatma ~k 
~kkat edilecekmif, Ab•linia e
lindeki Yeaikalar ehemmiyetle 
tetkik edilmeden ekmek veril
llli1ecekmft. 

kes, ( hıkikt kahraman) desin... Bizim fabrikanın mamulabndan 
ima, çak ima dOtlhlelim. Eğer olan bu havadislerin bu kadar 
buıb yurdumumıı bayat ve az bir umanda, siperlere kadar 
varhjmı koruyamazsak yarın dalgalandıktan sonra, tekrar 
hangi aalonlarda yqanz.. Galata bize aksetmesine memnun ol
l:talodarmda mı? ••• Onun için o maltla beraber, gendimi zapte

arkadqlara. elden çıkllllf naza- demiyerek kaçırdığım gUlmenin 
rlle bakımyalım, Petlerini bırak- Zeki Beyde şüphe uyandırma• 
mıy.ıım. Geçirdikleri ıinir bub- ması için cevap verdim: 
nn)anmD bir daha ntlksetmeme- - Hay hay paıam.. Zaten 
lliDe çahplım. ln,.Hah onlan mukavemetten bqka ne çaremiz 

M•kezl umamf. l.tenbal 
Tllrkfye •ubelerl 

Galata, lstanbulı lzmlr, Samsan, 
Adana, mersin. 

Yunanstan fDbel«'I: 
SelAnik, Atına, Kavala 
Her tilrlU banka muamclAtı, 

Jdbır mekruplan, her nevi akçe 
uzerlnden hcsabatı cariye, çek 
muamelatı. 

Cilt, N9t &.ai hut•hklan 
mOt•h=-111 

DOKTOR 

Ahmet Himit 
Galata, V OJYOda c:add..ı. 

Atma bankası yanmda her rOn 
Oçten sonra. 

Kiralık daireler 

iyi çok iyi oldu. Ahali de bir 
az uker hayatma alıpm .. Şa 
halde, mevkümo.tabkemia imb
Jazlı ••ab mu.t ... •aile vali 
Beyfendiden •e bunlana tebeala
nle tebeaı tabünlerinden maada, 
fakir, zengin herku ayal mik· 
tarda, ayal ekmetı yiyecek. 

Soeyaliatler Ye :~-L ·ı 
L-1.! avus ... p er fU 
.... ......... kiabilir .. kadar 

ilk ,arette hOflarma gidecek 
bir ....,ette, kadınlı ve ıiirli 
mmtaldarla onlara bir dua oku
yayımda linirlerine Ofl\reyim .• 

• 
Zeki Beyin l'etlrdiği parlak 

lıavadlalere gelince ı (Donanmayı 
humaJDDU mahabet malmm ) nun 
llimayesi albnda Tekirdajma 
çıkardan ltir bnetimiz, dOfma· 
nm hututu muYUeluini kesmif.. 
Harbip amntl m ... ın Fuat 

var ... 
Derken.. Ağır ağır kapı vu

ruldu. Kapıya çıktığım zaman 
on beı } atlarında kadar bir 
çocuk uıullacık: 

- Kaya beyi görmek isti

lıtanbul Bankası 
Tarihi tesuı 1911 

Mahmutpatada T arakçdarda 
Abut efendi Hanındadır. 

Blldmum banka muamell.tı 7apar 
Vade1tz tevdiata aenm yOzde 6. ahı ., 

ndeyle 8, bir ıeae nd.liye 9 fm wr
mektedir. 

r.-~~~-·=--.. yorum. 1-aa Tıp Pek•!te•4• 4~1onale 
rd•v • Ü • OICIP Dedi. Ve ıflm cevap zenne ~· 

elime kOçlik bir kartvizit zarfı H tlseyln Na.it 
Dotam "' tadm hatahtl_.. atı.._ 

verdi, zarfı yırtbm. Bot bir kart Tlrbe, F.akl aıwıuau btalll Na. 11 

nzerine yazılmıt kısa bir mektup. Her ,.. lif.de• ._. .... 14-ll 
( BUıntdl.) Toldeaı lat. t6H 

BabıAli, Ankara cadde
sinde Orhan B. ham, Ana-

dolu ajansının terkeuiği 

daireler kiralıktır. 

Mük~mmel bir oteJ de 
olabilir. ayn Ayrı ve hepsi 
birden kiralıktır. fstiyenle
rin (VAKiT yurdu)na mü
racaatlan • 



"" ou n t ~a rtları 
Gazetemızde çıkan yazı ve res1m· 

lerin bütün hakJan mahtuzdw 
= SA YlSI HER YERDE 5 KURUŞ = f ürk mektepleri1e taydalı · eserlerin 

ilanlannda yüzde 20 tenzilat vardır 
&lan ~artıar• 

Saun Kuruj 
(Urkıyed e 

K uruş 

1 AyJığı 150 
j • 400 
b • 750 

~ 
Koru~ 

OOll 
800 

145<1 

Gaı.eıeve l(On derılecek nıek ı upla rı n üzerine 
idare içınse ıdare 1. , .ızıya aııse [ yaz:ı ) 

ışarrıi konulmalıdır ..._.. _____ [[ Büyıik ' 'eya bir kaç dala tçlo verilen llAnlarla 
hususi mahtvenekl l!Aoların ucreci 

6-8 inci aaytfa 1 
5 • • ıs. 
4 • • 40 
2 • • 100 
ı • • 200 

ı t 1400 27011 

Ra~ılmı va n nıekıuplarıo ıaoe•ınden kıymetı 

motadderesı1 rr: =ıazplara ı..ooulnıu~ paraların 

~avpolma~ından \C llAola rı n mundcrecııtı ndarı 
ıı.l ıı rt nıe~uı deW<lıı ı 

.. feı 

Sl Al\.BL'L, Babıalı. Ankara caddes;ndı:- • - v AKll YURDU • 
ı•:-ıı lllı\ IU: l~LFHI ııı:ı YA ZI IŞ J.F:RI • ıelJ?raı \'AKIT pom 1\11 4"ı 

ı dare ıle kararla~tı nlır 

Ga?.etrmlze hususi ııan ka bul eden ver 
11 'ı fi ılA n ~ı aceıııesı 

l-8inci sayıfada 10 
resmi ilanlar 

stanbul Posta ve Tel
graf Baş müdürlüğünden: 

28 -1 - 930 tarihinden itibaren gerek hariçten gel.!cek ve gerek 

dahilden imal olunacak telsiz telefon makine ve alatı sairenin 
damga muamelatı abone ruhsatnameleri doğrudan doğruya idare

mizce ifa olunacaktır. Gerek ticarethaneler gerek yeniden abone 
olacaklar ile şirkete evvelki muamelat ve aboneleri dolayısile borçlu 

olan tücca an ve halkın muamele ve hesaplarını yaptırmak üzere 

İstanbul telgraf merkezine müracaatları ve badema yeni ve eski 

hesaplar için İstanbul telsiz telefon şiketine hiç bir suretle tediyatta 

bulunmamaları ehemmiyetle ilan olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, ~flf ıremauet i , Defteı·darhk, 

ZiraHt n~ Osmanlı haııkaları ıuurakıpleri ve 
huzurunda yapılır. 

Bt'Yt'K IKBA'1İYE 30,000 LIRADIR 
lleı· keşidede ~ıkan ınınıaralar ıek.rar dolaba 

150,000 kilo biiinci Esf ahan 

tömbekisi mübayaası 
Tütiin inhisarı umum müdiirlüğünden: 

İdare için alınacak olan 150,000 kilo birinci Esfahan tömbekisi 

kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip şart

nameyi görmeleri ve 15/2/930 cumartesi günü saat 10,30 a kadar 

zarflarım Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

5600 defter tab'ı münakasası 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresi umum 

müdürlüğünden: 
5600 adet defterin tab'ı münakasaya konmuştur. Yevmi ihale 

olan 4 şubat 930 salı günü saat on beşe kadar teklif zarfları 
mübayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisyon 
kitabetine müracaatları. 

Kocaeli vilavet clairrıl eneli nıen ı ııden: . 
Kandıra - Kefken yolunda on iki parçadan ibaret ima atı 

smaiye insaab olbaptaki şartnamesi ve on bin dokuz yüz altmış 
yedi lira 11 kuruşluk keşfi mucibince 5 şubat 930 çarşamba günü 
saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usu ile münakasaya 
vaz ed ildiğinden talip olanların münakasa kanunundaki şeratt 
dairesinde teklif mektuplarım yüzde yedı buçuk nisbetinde le oınatı 
muvakkate makbuzile birlikte mezkur tarihe kadar Kocaelı vi. ayetı 
daimi encümenine vermeleri ve şartnamesinı görmek ve tafsilat 
almak isteyenlerin Kocaeli baş mühendisliğine müracaatlan. 

Nafia vekaletinden : 
3 ı f.. :i mınusaııidc uıürıakasaırnı yapılac:.ığı ilan edilf'ıı 

~laııav~at kfir•rü~üı ıe aiİ ıt.iimıktısamu is'an ahire kad~. ı· 
• J 

ta !i k Pdil,ligi ı h\n olunur. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Kariyesi 

Pendik 
Cinsi 

Hane 
No 

93 
Sokağı 
Arabacı 

Gayri mübadillere ait balada kariyesi, sokağı ve numarası muharrer hane 3 şubat 930 pazartesi 
günü saat ikide ihalesi yapılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Titliplerin pey akçalarile bankaonı' 
müracaatları. 

Seyrisef ain 
Merlteı. ııcenteıl: Galata Köprü ba,mdıı 
HeyoQlu l362. Şube acenıeıl Mahmu· 

diye Hanı altında lftanbul 2740 

Tr obzon ik,nci postdSI 
(İZ M İ R) vapuru 30 

Kanunusani Perşembe akşamı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak , lnebolu, Sinop , 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi
decek ve dönüşte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, . Samsun, İneboluya 
uğnyarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 31 

Kanunusani Cuma 14,30 da 
Galata nhtımınclan hareketle 
Cumartesi sabahı İzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da İzmir
den hareketle Pazartesi saba
hı gelecektir. Vapurda mü
kemmel bir orkestra ve caz
bant mevcuttur. 

, .................... . 

;~ 
. ı:.' .. DEA - - .__ 

KONS f. RVALARIDI~ 

Usküdar hukuk ha/e.tmliğmden : 

Hasan Vefık Beyin Kadıkö
yünde Mısırlıoğıunda Sabri 
Bey sokağında 3 No. lu hanede 
mukim Logofet Efendi aleyhine 
750 liranın tahsili hakkında 

İstı hsal eylediği 3 teşrinisani 
929 tarihli ilamm bir sureti 

müddei aley Logofet Efendinin 
ikametgahının meçhuliyetine bi-
n<".en kendisine tebliğ edileme-

• .,.. Kadıköy iskele üzerindeki ~ 

lo~nnın finzino ve aile Dans solonu 
Salonumuzda kemafissabık her gün saat 18 den 24 de 

ve Cuma günleri de 14 den 24 de 
etmektedir • 

R d . aslen zengin olan programlanmıza a m azan a. ilaveten ince saz ve envai tilrlü 
varyete; 1 Ramazandan itibaren salon 20 den gece 2 ye ve 
Cuma günleri de '14 den 2 ye kadar muhtelif eğlencelerle 
Dans devam eedecektir. 

Ramazanda mutlaka salonumuza ua ... 
ramanızı tavsiye ederiz. 

Mudurivet 

lstanbul ticart dahiliye gömrüğü 
satış komisyonundan: 

Satış komisyonunca evelce satılacağı ilan edilmiş olan et ma" 

kinelerine bu defada taliJ> zuhur etmediği takdirde evelki taHbi 

uhtesinde 81 kuruş olup 29-1-930 tarihinde ihalei kat'iyesi ıtil 
olunacağı ilan olunur. 

Kongreye davet 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1930 kongresi 30 Kanunu" 

sani perşembe günü saat 13 te Dördüncü vakıf hanında üçüncil 
katta oda meclisi salonunda akdedilecektir: 

1 - Kongre ruznamei müzakeratı şunlardır: 
1 - 1929 senesi zabıt hüldsası 

2 - 9'29 kongresinde verilen kar rlar ha~~ında odaca yapılan leşebbasler ve tcraab. 

3 - Muamele vergisi ve teşviki sanayi primleri. 

4 - · Başlıca ihracat maUartmızm ambalôj ve ıstandardtza.syonu. 

2 - Kongrede müzakere edilmek üzere erbabı ticaret .. 
sanayi ve şirket er ve müesseseler, iktısadi cemiyetler tarefındaJI 

raporu ihzar edilip 30 - 1 - 930 saat on ikiyz kadar oda umuod 

katipliğine tevdi olunacak meselelerde kongre ruznamesine itb,ı 
edilir . 

3 - Kongrede ruznameye dahil olan mevattan başka hususat 

hakkmda müzakere cereyan edemez . 

4 - Kongrenin müddeti devamı on gündür. 

5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve sanayi .,e 
şirketler ve müesseseler ve iktısadi cemiyetler işbu kongreY8 

iştirak edebilecekleri ilan ve teşrifleri rica olunur. __..,,,, 

f$fanbul .'Jullanahmet sullı icrusından; ŞARK MALET HOLASASI 
Bir deynin istifası için mahcuz 
ve furubtu mukarrer bir adet 

mikroskop ve sairenin 1 - 2 - 9 30 
gün saat 10,30 da sandal bedes

tanında bilmüzayede furuhtu 

mukarrer olmakla talip olanların 

yevm ve va ktı mezkurda hazır 

bulunmaları ilan olunur. 

l ~TANBl'.L SEllHElL\NETİ iL.A~ATI • 
Şehremanel•naen: Zührevi hastanede bulunan 49 demir karyola 

91 kil yatak, 102 yün yatak 85 kilo yastık, 5 pamuk yorgan 
satılmak için kapah zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne gelme,erı 
teklif mektuplarım da ihale günü olan 19 şubat 930 Çarşamba 
günü saat on beşe kadar mezkur müdürlüğe vermeleri. 

1 diği şartile iade edilmiş ve bil
talep ilanen tebligat icrasına 

ZAYİ - Servis maritim kum
panyasının Afrodit 19 · 11 - 29 
vapurunun hamulesinden ve 

. b t içİO 
lştiha kuvvet ve sıb a eC' 

en müessir devadır.BilôınU~ clO" 
zanelerde bulunur. Urnuını 

100
: 

posu Bomonti fabrikası tele f:lı .. 
Beyoğlu 583, ve İstanbuld•1 foO 
rem Necip ecza deposu. f e e 
lstanbul 78. 

karar verilerek tebliğ makamına 
kaim olmak üzere mezkür ila-

mın bir sureti mahkeme divan

hanesine talik edilmiş olduğun
dan keyfiyet gazete ile de itan 
olunur. 

Behçet ve Boyev namına a:t 
BB 3860 - 1 markalı iki sandık 

eşyanın ordinosu zayi olmuştur. 
Nushai saniyesi alınacağından 

işbu ordinonun hükmü o.mıya
cağı ilan olunur. 

--- ------. -j\hOJot 
M~s 'ul müaür : Refik 


